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Sammanfattning 
Lag (2007:1091) om offentlig upphandling som är gällande rätt vid offentliga upphandlingar har sin 

grund i EU-rätten. Därmed är Sverige skyldig att implementera det rättsmedelsdirektiv 

(2007/66/EG) som är menat att minska problemen med ”race to signature” och otillåtna 

direktupphandlingar. Några av de förändringar som är tänkta att införas är möjligheten att förklara 

ett redan ingått avtal ogiltigt, att en avtalsspärr på minst tio dagar skall gälla och att en helt ny 

sanktion kallad upphandlingsskadeavgift skall kunna påföras den upphandlande myndigheten. 

 

Vid införandet av de nya sanktionerna är det av stor vikt att rättssäkerheten beaktas. Rättssäkerhet 

är en offentligrättslig legitimitetsaspekt och rättskipning och inbegriper bland annat begreppen 

förutsägbarhet och proportionalitet. Rättsäkerheten grundas bland annat på legalitetsprincipen 

vilken återfinns i RF 8:2-3. Det är även av vikt att leverantörerna behandlas lika enligt 

likabehandlingsprincipen/nondiskrimineringsprincipen. Detta främst för att den inre marknaden 

inom EU skall fungera. 

 

Syftet med följande uppsats är att redogöra för om de nya förändringarna kommer lösa de ovan 

nämnda problemen. Vid införandet av de nya rättsmedlen är det viktigt att de blir effektiva för 

anbudsgivarna i upphandlingsförfarandet. Samtidigt får det inte leda till oproportionerligt hårda 

påföljder för de upphandlande myndigheterna. Därmed är syftet med uppsatsen även att klargöra 

förändringarnas inverkan på rättssäkerheten. Vi ämnar också föra en diskussion kring huruvida 

sanktionerna innebär förändringar utav efterlevnaden av diskrimineringsförbudet. 

 

Arbetets frågeställningar är: Kommer de nya förändringarna i LOU lösa problemen med ”race to 

signature” och otillåten direktupphandling? Hur påverkar de nya förändringarna i LOU 

rättssäkerheten? Innebär lagändringen någon förändring när det gäller efterlevnaden av 

nondiskrimineringsprincipen? 

 

Den metod vi valt för att kunna besvara de ställda frågorna är en klassisk rättsdogmatisk metod. 

 

För många länder i EU kommer den nya avtalsspärren sannolikt lösa problemet med ”race to 

signature”. För Sveriges del kommer dock denna spärrtid inte medföra några stora förändringar då 

tiodagarsregeln som nu är gällande redan löst problematiken. Sanktionerna ger desto större 

möjligheter att agera mot otillåtna direktupphandlingar. Det kan i och med 

upphandlingsskadeavgiften och ogiltighetsförklaringen komma att stå den upphandlande 

myndigheten dyrt att bli fälld för detta otillbörliga beteende vilket kan avskräcka från fusket.  

 

Ur en rättssäkerhetsaspekt kommer de nya sanktionerna fungera väl och många gånger troligen 

bättre än vad som nu är fallet. Leverantörerna får tillgång till nya och effektivare rättsmedel. 

Samtidigt kan de nya sanktionerna inte anses onödigt betungande för de upphandlande 

myndigheterna. Då rättsmedlen i direktivet är menade att lösa två betydande problem inom EU 

krävs att de är avskräckande. Därmed är det proportionerligt att sanktionerna är hårda. En avgift är 

vidare ett gott val av alternativ sanktion då det ger en större förutsebarhet än de andra alternativ EU 

gav medlemsstaterna. Vi har redan i Sverige uppställda principer för hur ett effektivt avgiftssystem 

skall se ut och dessa har i stort sett följts. Ogiltighetstalan är ett annat starkt rättsmedel. Denna kan 

skapa olägenheter och rättsosäkerhet för de leverantörer som får sitt avtal ogiltigförklarade. Dock är 

denna olägenhet proportionerlig med tanke på att ogiltighetstalan blir ett effektivt rättsmedel emot 

otillåtna direktupphandlingar.   

 

Då de strängare reglerna kommer förbättra efterlevnaden av lagen kommer även diskrimineringen 

av olika leverantörer minska. Detta främst i och med att ett minskat antal direktupphandlingar 

kommer göra att myndigheterna tvingas annonsera ut fler av sina planerade inköp. Därmed får 

samtliga leverantörer möjlighet att delta i upphandlingsförfarandet.
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1. Uppsatsens ämne, avgränsning och metod 

1.1 Problematik och ett nytt direktiv  

För att ett land skall uppnå välstånd krävs en effektiv marknad och en god och rättvis konkurrens. 

Den ökade EU-harmoniseringen tar ständigt steg i riktning mot förverkligandet av en gemensam, 

inre marknad och att göra denna tillgänglig för samtliga företag och konsumenter. Detta innebär att 

hemmamarknaden för ett företag inte längre behöver begränsas till den egna orten eller landet utan 

skall kunna inbegripa hela Europa. För att detta skall kunna bli verklighet finns det inom EU ett 

flertal regler med syfte att se till att konkurrensen fungerar på olika områden.
1
 Dessa regler berör 

bland annat konkurrensen inom offentlig upphandling som är en stor marknad. Enbart inom Sverige 

går 500 miljarder kronor per år från den offentliga sektorn till företag när det allmänna köper in 

varor och tjänster.2 Det är viktigt att dessa pengar används på ett så effektivt sätt som möjligt så 

skattebetalarna får bästa möjliga utbud till låg kostnad. 

 

I och med att Sverige den 1 januari 1995 blev en del av EU står EU-rätten numera framför svensk 

rätt. Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som berör den klassiska sektorn, 

innefattande varor, tjänster samt byggentreprenader, bygger således på ett EG-direktiv. Regelverket 

har dock visat sig vara mycket invecklat och komplicerat och det har under årens gång 

uppmärksammats ett flertal brister inom upphandlingsområdet.3 Dessa brister består bland annat av 

effektiva rättsmedel saknas vid felaktiga upphandlingar, vilket har lett till två olika problem.  

 

Det ena problemet kallas för otillåten direktupphandling och handlar främst om de situationer där en 

upphandlande myndighet
4
 avstår från att annonsera ut upphandlingen på ett vederbörligt sätt.5 Vid 

en direktupphandling krävs ingen utannonsering av upphandlingen. En direktupphandling är dock 

bara tänkt att användas vid vissa undantagsfall och skall enligt gällande lagstiftning endast göras 

vid ett lågt värde eller om det föreligger synnerliga skäl.6  

 

Det andra problemet kallas för ”race to signature”, vilket innebär att upphandlande myndigheter 

skyndar sig med att teckna avtal med en leverantör. Detta för att undvika att upphandlingen 

överprövas och därmed kringgå lagstiftningen.
7
  

 

I Sverige har huvudsakligen problemet med otillåtna direktupphandlingar varit framträdande. Redan 

1999 gjordes en granskning av den dåvarande tillsynsmyndigheten på området, NOU (nämnden för 

offentlig upphandling), som kartlade bristerna inom upphandlingsområdet.8 Enligt den nämnda 

utredningen var otillåten direktupphandling ett stort problem. NOU kartlade i sin rapport bland 

annat ett antal domstolsavgöranden där avtal överprövades på grund av att en otillåten 

direktupphandling gjorts. Av dessa domstolsavgöranden kunde dock knappt hälften avgöras i sak 

eftersom upphandlingen redan hunnit avslutats. Samma rapport tog även upp svårigheten för en 

leverantör att kräva skadestånd. Detta bland annat då tidsfristen för skadeståndstalan är ett år från 

den tidpunkt då avtalet tecknats. Eftersom talan om skadestånd skall väckas vid allmän domstol kan 

det uppkomma problem om upphandlingen först skall prövas av en annan instans till exempel 

förvaltningsdomstol vid en överprövning. Domen kan då komma att dröja tills dess att tidsfristen 

för skadestånd gått ut. Leverantören förlorar därmed möjligheten att kräva skadestånd i allmän 

                                                 
1
  Konkurrensverket, Lilla konkurrensboken, 2 upplagan, Stockholm, 2009, s. 5. 

2
  Pressmeddelande från finansdepartementet 14 april 2010, http://www.regeringen.se/sb/d/1491/a/80965 

3
  Se bland annat: Konkurrensverkets rapportserie 2009:1: Åtgärder för bättre konkurrens. 

4
  Med myndighet menas i denna uppsats både statliga och kommunala myndigheter. 

5
  Ds. 2009:30, s. 108.  

6
  LOU 15 kap. 3 §. 

7
  Ds. 2009:30, s. 108. 

8
  NOU: Rapport 1999-08-19 dnr. 52/99-28. 
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domstol.9  

 

Även om rapporten vid det här laget är över tio år gammal och det sedan rapportens publicering 

kommit nya lagar på området finns stora problem fortfarande kvar. Även Konkurrensverket som 

idag är tillsynsmyndighet vid upphandlingar, utkom år 2009 med en rapport angående problemen 

kring offentlig upphandling.10 Här beskrivs problemen vara att reglerna inte efterlevs, att potentialen 

för konkurrens inte utnyttjas fullt ut samt att LOU inte tillämpas på ett enhetligt och konsekvent 

sätt. Dessa problem leder till att syftet med upphandlingsreglerna inte kan uppnås, vilket de menar 

drabbar samhället och skattebetalarna hårt.11  

 

Ett konkret exempel på upphandlade myndigheters bristande efterlevnad av LOU 

uppmärksammandes under hösten 2009.12 Det framkom då att Karolinska sjukhuset (KS) i Solna 

upphandlat konsulttjänster vid ett flertal tillfällen för sammanlagt 25 miljoner kronor utan korrekt 

upphandlingsförfarande. De ansåg att ett upphandlingsförfarande skulle ta för lång tid och ville inte 

vänta. Då fallet uppmärksammades i media uttalade KS-chefen sig bland annat i tidsskriften 

”Upphandling 24” och menade att han inte ångrade att de agerat lagstridigt och skulle göra samma 

sak igen om det behövdes.    

 

För att komma till rätta med den nämnda problematiken på upphandlingsområdet har det kommit ett 

nytt EG-direktiv, 2007/66/EG, (ändringsdirektivet). Direktivet är föranlett just av det faktum att 

efterlevnaden av upphandlingslagstiftningen varit så pass bristande och det främsta syftet är att lösa 

de två tidigare nämnda problemen, ”race to signature” samt otillåten direktupphandling.13 I detta 

direktiv presenteras ett antal nya sanktioner som samtliga medlemsländer skulle implementerat den 

20 december 2009. Sverige har dock ännu inte infört några ändringar i LOU men ett lagförslag har 

utfärdats som föreslås bli gällande rätt från den 15 juli 2010. Den 14 april lämnades en proposition 

(prop. 2009/10:180) till riksdagen.14    

 

Enligt direktivet skall det införas bestämmelser om avtalsspärr, ogiltighet och en helt ny ”särskild 

sanktion.”15 Denna särskilda sanktion har i det svenska lagförslaget gjorts till en 

upphandlingsskadeavgift som skall kunna göras gällande bland annat vid otillåtna 

direktupphandlingar. I det svenska lagförslaget finns det även förslag om andra åtgärder som till 

exempel fasta beloppsgränser för direktupphandling.16  

 

Vid införandet av de nya sanktionerna är det av stor vikt att rättssäkerheten beaktas, vilket är ett 

begrepp som inbegriper bland annat förutsebarhet och proportionalitet. Detta eftersom sanktionerna 

inte skall få orimliga konsekvenser för de upphandlande myndigheterna eller de berörda 

leverantörerna. Sanktionerna skall inte vara mer betungande än vad som krävs för att uppnå syftet. 

Det är även viktigt att sanktionerna inte missgynnar någon utan att alla behandlas lika. Som nu är 

fallet bryter många myndigheter mot reglerna i LOU och gynnar lokala leverantörer istället för att 

annonsera om upphandlingen på ett regelmässigt sätt. Det är därför viktigt att de nya sanktionerna 

kommer till rätta med detta problem. Detta så att alla leverantörer kan behandlas lika utifrån en 

nondiskrimineringsaspekt, och att en effektiv marknad med god konkurrens därmed kan 

upprätthållas. Denna uppsats kommer således beröra de nya rättsmedlen utifrån dessa två aspekter. 

                                                 
9
  NOU: Rapport 1999-08-19 dnr. 52/99-28, s. 36-37.  

10
  Konkurrensverkets rapportserie 2009:1: Åtgärder för bättre konkurrens. 

11
  Konkurrensverkets rapportserie 2009:1: Åtgärder för bättre konkurrens, s. 12.  

12
  Se här och i följande: http://upphandling24.idg.se/2.1062/1.261046/upphandlingsskandal-pa-ks 

13
  Prop. 2009/10:180, s. 100. 

14
  Pressmeddelande från finansdepartementet 14 april 2010, http://www.regeringen.se/sb/d/1491/a/80965    

15
  Prop. 2009/10:180, s. 101-104. 

16
  Prop. 2009/10:180, s. 2-3. 
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1.2 Syfte samt forskningsfrågor 

Syftet med följande uppsats är att redogöra för om de nya förändringarna, som bygger på 

ändringsdirektivet, kommer lösa de omdiskuterade problemen med ”race to signature” och otillåtna 

direktupphandlingar. Vi ämnar även innefatta förslaget om fasta beloppsgränser vid 

direktupphandlingar i uppsatsen. Detta då vi ser en möjlig påverkan på de otillåtna 

direktupphandlingarna. Vid införandet av de nya rättsmedlen är det viktigt att de blir effektiva för 

anbudsgivarna i upphandlingsförfarandet. Samtidigt får det inte leda till oproportionerligt hårda 

påföljder för de upphandlande myndigheterna. Därmed är syftet med uppsatsen även att klargöra 

förändringarnas inverkan på rättssäkerheten. Vi ämnar också föra en diskussion kring huruvida 

sanktionerna innebär förändringar utav efterlevnaden av diskrimineringsförbudet.  

 

För att uppfylla syftet har vi ställt upp tre frågor som vi avser att besvara: 

 

 Kommer de nya förändringarna i LOU lösa problemen med ”race to signature” samt 

otillåten direktupphandling? 

 Hur påverkar de nya förändringarna i LOU rättssäkerheten? 

 Innebär lagändringen någon förändring när det gäller efterlevnaden av 

nondiskrimineringsprincipen? 

 

1.3 Metod samt material 

Vi använder oss av en klassisk rättsdogmatisk metod. Denna innebär att rättskällorna beaktas i 

ordning och efter juridisk dignitet. 17 Vi har först och främst använt oss av lagtext, förarbeten och 

direktiv, sedan studerat praxis och doktrin.  

 

Då stora delar av vår uppsats handlar om en ännu inte införlivad lagändring har förarbetena till 

dessa förändringar kommit att bli den primära källan. Hit hör främst Proposition 2009/10:180 om 

nya ändringar på upphandlingsområdet och Lagrådsremiss om nya rättsmedel m.m. på 

upphandlingsområdet. Då ändringarna till stor del bygger på ett EG-direktiv måste även hänsyn tas 

till EU-rätten på området i form av primär- och sekundärrätt. 

 

Vi har använt oss av tre olika rättsfall från Högsta Domstolen (HD), ett från Regeringsrätten (RegR) 

samt två fall från EG-domstolen (numera och härefter kallad EU-domstolen18). Alla rättsfall berör 

rätten till skadestånd och överprövning. Samtliga rättsfall är omtalade och flertalet av dem har 

nämnts såväl i lagrådsremissen som i propositionen och kommit att spelat en viss roll för de 

ändringar som föreslås i lagen.19  Därmed har vi ansett dem relevanta även för vår studie. 

 

Vid val av doktrin har vi gett ny litteratur större tillförlitlighet än äldre i enlighet med lex posterior.20  

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sex olika delar. Den första delen berör den relevanta problematiken inom 

upphandlingsområdet, uppsatsens syfte, avgränsningar samt metod och material. I den andra delen 

redogörs det för bakgrunden till regleringarna kring upphandlingsförfarandet och hur det har växt 

                                                 
17

  Se här och i följande; Sandgren, C, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – ämne, material, metod och argumentation, 

uppl. 2, Stockholm, 2007, s. 36-37. 
18

 I och med att Lissabonfördraget trädde ikraft bytte EG-domstolen namn till EU-domstolen. Vi kommer på grund av 

detta benämna domstolen som EU-domstolen i resterande del av uppsatsen. 
19

  Se exempelvis Prop. 2009/10:180. 
20

  Hämtat från Thomson Reuters, http://www.thomsonforlag.se/juridik/sub/default.aspx?s=ord.aspx, 2010-05-14, kl. 

15:57  
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fram. Detta då många ämnen inom rätten förstås bättre mot bakgrund av den historiska 

utvecklingen.21 

 

I nästa del undersöker vi hur gällande rätt ser ut. Först har vi valt att presentera de två principerna 

som är aktuella för vår analys; rättssäkerhetsprincipen samt nondiskrimineringsprincipen. Vi går 

sedan vidare och beskriver hur den gällande rätten ser ut inom de delar i upphandlingsområdet som 

vi anser kräver en presentation. Dessa delar sammanställs var för sig och består av tillåten och 

otillåten direktupphandling, möjligheten till överprövning och skadestånd. Slutligen görs en 

sammanfattande kommentar kring denna gällande rätt. 

 

Den fjärde delen redogör för de förändringar som föreslås och som har relevans för uppsatsens 

syfte. Dessa är förslagen kring ett fast gränsvärde för direktupphandlingar, ogiltighet, avtalsspärr, 

förändringar kring skadeståndsområdet samt en upphandlingsskadeavgift. Här redovisas även några 

av de viktigaste paragraferna som föreslås. Även detta kapitel avslutas sedan med en 

sammanfattande kommentar. 

 

I nästa del analyseras förändringarnas inverkan på rättssäkerheten samt vad de kan få för betydelse 

för efterlevnaden av nondiskrimineringsprincipen. Studien avslutas sedan med en slutsats av de 

diskussionerna som förts. 

 

I slutet av kapitel 3, 4 och 6 sammanställs de övergripande delarna av materialet i en tabell för att på 

så vis underlätta läsningen. 

                                                 
21

 Sandgren, C, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – ämne, material, metod och argumentation, uppl. 2, Stockholm, 

2007, s. 77. 
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2. Upphandlingslagstiftningens bakgrund 

 
Redan i början av 1900-talet fanns det bestämmelser som reglerade de statliga myndigheternas 

upphandling i Sverige. Syftet med lagstiftningen var att sörja för affärsmässighet och bidra till 

offentlighet och rättssäkerhet. Vidare skulle svensk industri säkras då inhemska varor hade företräde 

framför utländska.22  

 

Lagstiftningen inom området har sedan dess genomgått ett flertal förändringar och kravet på 

svenska varor har numera försvunnit.23 Vid tillkomsten av 1973 års upphandlingskungörelse 

(1973:600) kom även upphandling av tjänster att omfattas i lagstiftningen. Kungörelsen ersattes 

1986 av upphandlingsförordningen (1986:366) som i stort var en omredigering och modernisering 

av 1973 års kungörelse. Enligt förordningen skulle upphandling ske genom sluten-, förhandlings- 

eller direktupphandling. Vilken av de tre upphandlingsformerna som skulle användas bedömdes 

efter kravet på affärsmässighet. Till förordningen fanns även föreskrifter från Riksrevisionsverket 

och det kommunala upphandlingsreglementet. Även GATT-överenskommelsens förordning 

(1986:849) om statlig upphandling skulle följas.24 

 

I och med Sveriges ratificering av Europeiska ekonomiska samarbetsavtalet (EES) 1994 (och senare 

ett fullvärdigt medlemskap i EU) ställdes det nya krav på den svenska upphandlingslagstiftningen. 

EES-avtalets regelverk inom offentlig upphandling byggde på flera EG-direktiv. Genom införandet 

av en ny lag om offentlig upphandling skulle dessa nu integreras i svensk rätt.25 Lag (1992:1528) 

om offentlig upphandling (i fortsättningen kallad ÄLOU) trädde således i kraft den första januari 

1994.26 

 

Precis som i Sverige har det inom EU funnits lagstiftning som reglerat den offentliga upphandlingen 

under en lång tid. Det finns dock ingen specifik bestämmelse i EU-fördraget som direkt reglerar 

offentlig upphandling. Bestämmelserna finns istället i ett flertal olika direktiv som bygger på artikel 

18 om icke-diskriminering, artikel 34 och 35 om förbud mot kvantitativa restriktioner, artikel 49 om 

etableringsrätt och artikel 56 om fri rörlighet för tjänster i fördraget om Europeiska Unionens 

funktionssätt,27 samt av EU-domstolen beslutade principer.28  

 

De direktiv som ligger till grund för upphandling i medlemsländerna är främst 93/36/EEG om 

upphandling av varor, 93/37/EEG om upphandling av byggentreprenader och 92/50/EEG om 

upphandling av tjänster (klassiska sektorn). Dessa har senare ändrats genom direktiv 97/52/EG.  

 

Upphandling av varor, byggentreprenader och tjänster inom områdena vatten, energi, transporter 

och telekommunikation (försörjningssektorn) har dock kommit att regleras genom ett annat direktiv. 

Detta är det så kallade försörjningsdirektivet 93/38/EEG, som sedermera ändrades genom direktiv 

98/4/EG.29  

 

 

 

 

                                                 
22

  Prop. 1992/93:88, s. 34. 
23

  Prop. 1992/93:88, s. 34. 
24

  Prop. 1992/93:88, s. 33-35. 
25

  Prop. 1992/93:88, s. 1. 
26

  Prop. 2006/07:128, s. 133. 
27

  Artikel 12, 28, 29, 43 och 49 i det tidigare fördraget. 
28

  Prop. 2006/07:128, s. 131-132. 
29

  Prop. 2006/07:128, s. 132. 
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För att göra regleringen mer lättläst och begriplig ersattes de nya direktiven inom de båda 

sektorerna senare av 2004/18/EG och 2004/17/EG.30 I dessa direktiv skulle bland annat den 

leverantör som gjort sig skyldig till vissa typer av brott uteslutas ur upphandlingsförfarandet. Vidare 

infördes det även nya bestämmelser om förhandsannonsering, miljöhänsyn, ramavtal,31 

tröskelvärden,32 inköpscentraler och tidsfrister. Området telekommunikation togs bort från 

försörjningssektorerna och ersattes istället av posttjänster.33  

 

Ändringarna i direktiven medförde ett behov av ändringar även inom den svenska rätten. ÄLOU 

ersattes därmed av två nya lagar inom upphandlingsområdet. Lag (2007:1091) om offentlig 

upphandling (LOU), och lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, 

transporter och posttjänster (LUF).34      

 

Förutom samtliga direktiv som redan nämnts är det ytterligare två direktiv som behandlar 

förfarandet vid offentlig upphandling och försörjningssektorerna. Detta är 89/665/EEG samt 

92/13/EEG, de så kallade rättsmedelsdirektiven. Dessa berör de rättsmedel som finns tillgängliga 

vid en överträdelse av reglerna inom upphandling.35 De har numera ersatts av ännu ett nytt direktiv, 

2007/66/EG (ändringsdirektivet), vars huvudsakliga syfte är att lösa problemen med ”race to 

signature” och otillåten direktupphandling. Således är det detta direktiv som ligger till grund för de 

förändringar vi berör i denna uppsats.36  

 

Det nya ändringsdirektivet medför behov av ändringar i den svenska lagstiftningen, och då främst 

inom rättsmedelsområdet. Även andra åtgärder införs dock, som till exempel fasta beloppsgränser 

för direktupphandling.37 Vad dessa ändringar består av redogörs det för i det fjärde kapitlet i denna 

uppsats. Innan dess redogörs det för hur den gällande rätten på området ser ut idag.   

 

                                                 
30

  Prop. 2006/07:128, s. 1. 
31

  Ramavtal är ett avtal som ligger till grund för framtida avtal och som anger ”ramarna” för dessa. 
32

  Tröskelvärde är den av EU-kommissionen fastställda gräns vars upphandling som överstiger värdet måste följas på 

samma sätt av alla medlemsländerna. 
33

  Prop. 2006/07:128, s. 1-2. 
34

  Prop. 2006/07:128, s. 1. 
35

  Prop. 2006/07:128, s. 132. 
36

  Ds. 2009:30, s. 108. 
37

  Ds. 2009:30, s. 3-5. 
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3. Gällande rätt 

 

3.1 Bakomliggande rättsprinciper 

De allmänna rättsprinciperna har en mycket framträdande roll inom EU-rätten.38  De har uppstått på 

grund av att de olika EU-fördragen ofta består av vaga och målinriktade bestämmelser. EU-

domstolen har därför behövt göra egna tolkningar och principerna har tillkommit för att fylla ut 

luckor i fördragen och få till stånd en fungerande rättsordning.39 Rättsprinciperna är, precis som 

fördragen, som regel väldigt allmänt hållna och det är därmed inte meningsfullt att försöka uttrycka 

dem i lagtexten.40 De allra flesta principerna framgår därför endast i praxis från EU-domstolen.41 

Trots detta anses de närmast tillhöra primärrätten och skall därmed beaktas av institutionerna vid 

utformningen av nya lagar inom EU. Dessutom skall samtliga medlemsstater beakta dessa då de 

agerar inom gemenskapsrättens område, såväl när de gäller tolkning av rättsregler som utfyllnad i 

skriven lag.  

  

Två av de viktigaste principerna inom EU-rätten är rättssäkerhets- och nondiskrimineringsprincipen 

om likabehandling som nedan beskrivs.42 

3.1.1 Rättssäkerhet 

En övergripande princip som används av EU-domstolen i dess avgöranden är 

rättssäkerhetsprincipen.43 Rättssäkerhet inom en stat är en av de viktigaste grundbultarna för att 

skapa legitimitet.44 Detta är en generell princip vars grundelement bygger på att rättstillämpningen 

skall vara förutsebar. Med detta menas att innehållet i rättsliga beslut skall kunna förutspås. 

Dessutom är kontrollbarhet ett viktigt begrepp för rättssäkerheten i den bemärkelsen att det skall gå 

att kontrollera om lagens ord är tillvaratagna. Denna typ av rättssäkerhet är dock enbart en sida av 

myntet som brukar benämnas formell rättssäkerhet. Den andra sidan av myntet är den materiella 

rättssäkerheten och skulle kunna beskrivas som en avvägning mellan den formella rättssäkerheten 

och olika rättsstatsprinciper såsom medborgerliga fri- och rättigheter. Beslut som skall anses 

rättssäkra bör således både vara förutsebara och etiskt godtagbara.45 

 

Rättsäkerheten i den svenska rätten grundas bland annat på legalitetsprincipen vilken återfinns i RF 

8:2-3. Där poängteras att det måste finnas lagstöd bland annat för att utfärda föreskrifter om 

enskildas personliga och ekonomiska förhållanden.  

 

Det har vidare formats en rad andra principer som även de kan inbegripas inom 

rättssäkerhetsprincipen, här ibland principen om skydd för välförvärvade rättigheter, principen om 

skydd för retroaktiv lagstiftning, principen om skydd för berättigade förväntningar och 

proportionalitetsprincipen.46  

 

 

 

 

                                                 
38

  Bernitz, U, Kjellgren, A, Europarättens grunder, uppl. 3, Vällingby, 2007, s. 97. 
39

  Hettne, J, Otken Eriksson, I, EU-rättslig metod, uppl. 1, Vällingby, 2009, s. 45.  
40

  Hettne, J, Otken Eriksson, I, EU-rättslig metod, uppl. 1, Vällingby, 2009, s. 43. 
41

  Se här och i följande: Bernitz, U, Kjellgren, A, Europarättens grunder, uppl. 3, Vällingby, 2007, s. 97-98. 
42

  Bernitz, U, Kjellgren, A, Europarättens grunder, uppl. 3, Vällingby, 2007, s. 21. 
43

  Bernitz, U, Kjellgren, A, Europarättens grunder, uppl. 3, Vällingby, 2007, s. 111. 
44

  Vahlne Westerhäll, L, Legitimitetsfrågor inom socialrätten, Vällingby 2007, s. 189. 
45

  Vahlne Westerhäll, L, Legitimitetsfrågor inom socialrätten, Vällingby 2007, s. 192. 
46

  Bernitz, U, Kjellgren, A, Europarättens grunder, uppl. 3, Vällingby, 2007, s. 111. 
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Proportionalitetsprincipen genomsyrar näst intill samtliga gemenskapsrättliga områden och finns 

tydligt uttryckt i artikel 5 punkt 4 i Lissabonfördraget: 

 
4.  Enligt proportionalitetsprincipen ska unionens åtgärder till innehåll och form inte gå utöver vad 

som är nödvändigt för att nå målen i fördragen. 

Unionens institutioner ska tillämpa proportionalitetsprincipen i enlighet med protokollet om   

tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. 

 

Åtgärder som används för att uppnå ett visst syfte får därmed inte vara mer långtgående eller 

betungande än vad som är nödvändigt för att uppnå detta syfte. Det skall således finnas balans 

mellan mål och medel.47 Proportionalitetsprincipen har även stor betydelse när det gäller 

avvägningen mellan den fria rörligheten inom unionen och till exempel hänsynen till miljö, 

arbetsmiljö, allmän hälsa eller tvingande hänsyn till allmänintresset.48  

 

Ytterligare en princip som är en processuell rättssäkerhetsgaranti är rätten till effektiva rättsmedel. 

Detta innebär att den enskilde måste ges tillgång till effektiva rättsmedel för att kunna åberopa sina 

gemenskapsrättigheter inför nationell domstol.49  

3.1.2 Diskrimineringsförbud 

En viktig grund för EU-samarbetet är den inre marknaden. En aspekt som därmed blivit central och 

av stor vikt för förverkligandet av denna inre marknad är likabehandling eller nondiskriminering.50 

Med nondiskriminering menas att varje form av diskriminering på grund av nationalitet inom EU:s 

tillämpningsområde är förbjudet och en sådan bestämmelse återfinns i artikel 18 och har följande 

lydelse:51 

 
Inom fördragens tillämpningsområde och utan att det påverkar tillämpningen av någon särskild 

bestämmelse i fördragen, ska all diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden. […] 

 

Artikeln skall tolkas på så vis att ett medlemsland inte får undanhålla rättigheter eller ställa 

ytterligare krav på invånare från ett annat medlemsland utöver det som gäller det egna landets 

medborgare.52 Ytterligare vad som menas med nondiskriminering beskrivs mer utförligt i 

Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna artikel 21 punkt 1 i 

Lissabonfördraget: 

 
1. All diskriminering på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, 

språk, religion eller övertygelse, funktionshinder, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till 

nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska vara 

förbjuden. 

 

Ett krav om likabehandling återfinns även i den svenska regeringsformens första kapitel med 

följande lydelse: 

 

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den 

offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta 

saklighet och opartiskhet.  

 

 

                                                 
47

  Bernitz, U, Kjellgren, A, Europarättens grunder, uppl. 3, Vällingby, 2007, s. 109. 
48

  Hettne, J, Otken Eriksson, I, EU-rättslig metod, uppl. 1, Vällingby, 2009, s. 53-54. 
49

  Bernitz, U, Kjellgren, A, Europarättens grunder, uppl. 3, Vällingby, 2007, s. 116. 
50

  Bernitz, U, Kjellgren, A, Europarättens grunder, uppl. 3, Vällingby, 2007, s. 21. 
51

  Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (Lissabonfördraget). 
52

  Bohlin, A, Warnling-Nerep, W, Förvaltningsrättens grunder, uppl. 2, Vällingby, 2009, s. 379. 
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3.2 Tillåten och otillåten direktupphandling 

Vid upphandling av varor, tjänster eller byggentreprenader som ligger under tröskelvärdena skall 

15:e och 16:e kapitlen LOU beaktas. Dessa kapitel berör upphandling som inte omfattas av 

direktivet 2004/17/EG samt överprövning och skadestånd. Som regel skall ett förenklat förfarande 

eller urvalsförfarande användas.53 Förenklat förfarande innebär att alla leverantörer har rätt att delta 

och lämna anbud. Den upphandlande myndigheten får sedan förhandla med en eller flera av dessa 

deltagande leverantörer.54 Urvalsförfarande innebär att alla leverantörer får ansöka om att lämna 

anbud. Myndigheten väljer sedan ut vilka som får lämna anbud.55 Vid undantagsfall får dock den 

upphandlande myndigheten använda sig av direktupphandling. Med direktupphandling menas ett 

förfarande utan krav på anbud.56 Upphandlingen kan således ske på direkten utan föregående 

annonsering. Exempel där direktupphandling kan göras är bland annat vid köp som görs över disk i 

butik eller avtal som tecknas direkt med en leverantör via nätet.57 

 

Förutsättningen för att en direktupphandling skall kunna ske är att upphandlingen är av lågt värde 

eller att det föreligger synnerliga skäl.58 Det framgår dock varken i lagtexten eller propositionen till 

lagen vad som menas med lågt värde,59 utan i slutändan är det domstolsprövning och rättspraxis som 

avgör vad som skall räknas som lågt värde.60 Vid behov skall dock den upphandlande myndigheten 

besluta om riktlinjer för när direktupphandling kan komma att användas. I dessa riktlinjer bör även 

beloppsgränserna regleras.61 En bra grundregel när det gäller att fastställa beloppet är att jämföra 

vad ett förenklat- respektive ett urvalsförfarande skulle kosta att genomföra och vilken besparing 

det skulle ge i förhållande till en direktupphandling. Genomsnittsvärdet där emellan utgör en bra 

grund för vad som är att anse som lågt värde. Beloppet måste dock alltid kunna anses som lågt.62  

Eftersom myndigheterna själva får avgöra vad som räknas som lågt värde varierar beloppen mellan 

olika myndigheter.63  

 

I Proposition 2001/02:142 om ändringar i lagen om offentlig upphandling mm. förespråkade 

regeringen att uttrycket lågt värde vid direktupphandlingar borde tas bort i lagen och istället ersättas 

med ett fast belopp för när direktupphandling får ske. Detta skulle bland annat leda till en 

effektivisering av upphandlingsförfarandet.64 Förslaget röstades dock ner av riksdagen som gick på 

finansutskottets linje att uttrycket lågt värde bör behållas och att effekten av ett fastställt belopp bör 

analyseras ytterligare.65  

 

När det gäller vad som menas med synnerliga skäl står heller inte detta i lagtexten. I ÄLOU stod 

däremot ett exempel på vad som menas med synnerliga skäl med i paragrafen. Denna togs 

sedermera bort i en ändring 2002.66 I propositionen till ändringen framgår dock att det med 

synnerliga skäl avses oförutsedda händelser som den upphandlande myndigheten inte själv kunnat 

råda över. Brådska på grund av bristande planering från myndigheten i fråga grundar inte rätt till 

direktupphandling.67 

                                                 
53

  Se LOU 15 kap. 3 §.  
54

  Se LOU 2 kap. 24 §. 
55

  Se LOU 2 kap. 25 §. 
56

  Se LOU 2 kap. 23 §. 
57

  Pedersen, K, Upphandlingens grunder – en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i 

försörjningssektorerna, Stockholm, 2008, s. 65. 
58

  Forsberg, N, Upphandling enligt LOU, LUF och LOV, Vällingby, 2009, s. 198. 
59

  Prop. 2006/07:128. 
60

  Lagrådsremiss: Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet, s. 86. 
61

  Forsberg, N, Upphandling enligt LOU, LUF och LOV, Vällingby, 2009, s. 199. 
62

  Karnov, Lagkommentar 127 i 15 kap. 3 § LOU, Skriven av Nord, E. 
63

  Ds 2009:30, s. 261. 
64

  Prop. 2001/02:142, s. 46-49. 
65

  Se utskottsbetänkandet 2001/02:FIU12. 
66

  Se lag (2002:594) om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.  
67

  Prop. 2001/02:142, s. 99. 
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Om en myndighet gör en direktupphandling som strider mot lagen på ett eller annat sätt, exempelvis 

genom att genomföra en upphandling utan föregående annonsering vars värde inte kan anses som 

lågt, har de gjort sig skyldig till en så kallad otillåten direktupphandling.  

 

3.3 Överprövning 

3.3.1 Aktuella bestämmelser 

Om en leverantör anser att han lidit, eller kommer lida skada på grund av att den upphandlande 

myndigheten brutit mot en bestämmelse i LOU kan denne leverantör ansöka om att upphandlingen 

skall överprövas. Detta skall göras i den förvaltningsdomstol där den upphandlande myndigheten 

har sin hemvist. Domstolen kan då besluta om att upphandlingen skall göras om eller att den får 

avslutas först efter att rättelse gjorts.68  

 

Det räcker alltså inte att en myndighet gjort en överträdelse av reglerna, utan en leverantör måste 

även lidit skada utav denna överträdelse. Som skada räknas dock i dessa fall inte enbart ekonomisk 

skada utan det räcker med att leverantören fått försämrade möjligheter till att vinna 

upphandlingen.69 

En överprövning av ett beslut om upphandling kan lämnas in i ett tidigt skede av 

upphandlingsprocessen och till och med utanför ett egentligt upphandlingsförfarande. Något som 

framgår av följande rättsfall från EU-domstolen, vilket presenteras i avsnittet nedan. 

3.3.2 Upphandlingskrav och överprövning vid tidigt stadium  

EU-domstolens mål C-26/03 Stadt Halle och RPL Lochau som berör överprövningsmöjligheten, 

avgjordes år 2005. Där stod den tyska staden Halle och bolaget RPL Lochau mot bolaget TREA 

Leuna.70 

 

Halle, som ägde över 75 procent av aktierna i RPL, beslutade vid ett fullmäktigemöte om att tilldela 

bolaget ett uppdrag samt att de skulle påbörja förhandlingar om ytterligare ett uppdrag.71 Båda dessa 

beslut gjordes således utan något formellt upphandlingsförfarande (otillåten direktupphandling), 

vilket ledde till att en konkurrent till RPL, TREA Leuna, begärde överprövning vid den nationella 

domstolen. Då den nationella domstolen inte ansåg att målet var tillräckligt klart ställdes två frågor 

till EU-domstolen. För de första undrade de huruvida medlemsstaterna är tvungna att införa 

sanktionssystem även för beslut som fattas av en upphandlande myndighet före det formella 

anbudsförfarandet. För det andra undrade de om ett bolag som delvis ägs av den upphandlande 

myndigheten kunde anses som en del av myndigheten.72 

 

Domstolen menade i sina domskäl att direktivets73 bestämmelser även omfattar möjligheten att 

klaga på beslut som fattats utanför ett formellt upphandlingsförfarande och före en formell 

anbudsinfordran. Därmed är medlemsstaterna skyldiga att säkerställa möjligheten till effektiva 

rättsmedel för dessa situationer. Möjligheten att begära en överprövning skall inte vara beroende av 

om upphandlingsprocessen nått något speciellt uppsatt stadium. Dock menade domstolen vidare att 

ett beslut måste ha en rättslig verkan för att kunna överprövas. Åtgärder av ren förberedande art kan 

                                                 
68

  LOU 16 kap. 1-3 §§. 
69

  Pedersen, K, Upphandlingens grunder – en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i 

försörjningssektorerna, Stockholm, 2008, s. 165-166. 
70

  Mål C-26/03 Stadt Halle och RPL Lochau mot TREA Leuna. 
71

  Mål C-26/03 Stadt Halle och RPL Lochau mot TREA Leuna, punkt 14-15. 
72

  Mål C-26/03 Stadt Halle och RPL Lochau mot TREA Leuna, punkt 20. 
73

  Direktiv 89/665/EEG. 
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därmed inte anses som möjliga att överpröva, inte heller interna överväganden inom myndigheten.74 

 
Angående den andra frågan klargjordes att huvudregeln är att en upphandlande myndighets köp från 

ett annat offentligt organ alltid skall upphandlas enligt direktivets bestämmelser. För att kunna göra 

undantag från denna regel krävs att två kriterier uppfylls. Dels skall den upphandlande myndigheten 

kunna utöva samma mängd av kontroll över den fristående enheten som över sin egen verksamhet. 

Dels skall den fristående enheten utöva huvuddelen av sin verksamhet för den upphandlande 

myndigheten. Att privata företag är delägare, oavsett andelens storlek, utesluter alltid att dessa 

kriterier kan anses uppfyllda.75      

   

Av målet kan således utläsas att en överprövning kan lämnas in till domstolen direkt efter att 

myndigheten fattat beslut om huruvida en upphandling skall ske eller ej. Därmed kan en 

överprövning göras vid ett väldigt tidigt stadium och även utanför ett upphandlingsförfarande, så 

som vid en otillåten direktupphandling. Dessutom måste en upphandling ske även om den offentliga 

myndigheten äger större delen av bolaget så länge de två nämnda kriterierna inte anses uppfyllda.  

3.3.3 Tidsfrist för överprövning 

Genom mål C-26/03 klargörs bland annat från vilken tidpunkt en upphandling kan överprövas. 

Dock återstår fortfarande frågan hur länge det går att överpröva upphandlingen. För att besvara 

denna fråga finns ytterligare ett mål från EU-domstolen. Mål C-81/98 avgjordes den 28:e oktober 

1999. Där stod Alcatel Austria AG med flera mot Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr. 

 

Bakgrunden till tvisten är att bundesministeriet under ett upphandlingsförfarande ingick avtal med 

en av leverantörerna samma dag som tilldelningsbeslutet togs.76 Då övriga anbudsgivare, via 

pressmeddelande fick reda på beslutet lämnade de in en överprövning och yrkade på ett 

interimistiskt beslut så att kontraktets genomförande skulle förbjudas. Då det enligt den österrikiska 

lagstiftningen redan uppstått en avtalsrättslig relation mellan den upphandlande myndigheten och 

leverantören uppstod dock problem. Innan den dag ett kontrakt hade slutits var domstolen behörig 

att undanröja olagliga beslut. Efter att kontraktet ingåtts kunde dock domstolen endast fastställa 

huruvida det var rätt leverantör som vunnit kontraktet eller ej.77 Eftersom den nationella domstolen 

ansåg att situationen var oklar begärdes förhandsavgörande från EU-domstolen.  

 

EU-domstolen hänvisade till direktiv 89/665 där det klargörs att medlemsstaterna skall vidta de 

åtgärder som krävs för att en upphandlande myndighets beslut prövas på ett effektivt och skyndsamt 

sätt. I direktivet anges ingen begränsning av vilka beslut som får undanröjas.78  

 

Domstolen avgjorde utifrån det nyss nämnda att tilldelningsbeslut skall kunna prövas innan 

kontrakt ingås och att det är viktigt att en överprövning kan göras i detta stadium. Detta eftersom 

överträdelsen måste kunna rättas till. Domstolen menade vidare att avsaknaden av en tidsfrist inte 

får bli ett sätt att systematiskt undkomma skyldigheterna som direktivet för med sig. Således är 

samtliga medlemsstater skyldiga att tillhandahålla ett prövningsförfarande innan avtal ingåtts, där 

domstolen kan undanröja beslutet om förutsättningarna för det är uppfyllt. Detta oberoende hur 

skadeståndsmöjligheterna ser ut.79   

 

 

 

                                                 
74

  Mål C-26/03 Stadt Halle och RPL Lochau mot TREA Leuna, punkt 41. 
75

  Mål C-26/03 Stadt Halle och RPL Lochau mot TREA Leuna, punkt 52. 
76

  Mål C-81/98 Altacel mfl., punkt 14. 
77

  Mål C-81/98 Altacel mfl., punkt 15. 
78

  Mål C-81/98 Altacel mfl., punkt 1. 
79

  Mål C-81/98 Altacel mfl., punkt 29. 
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På grund av avgörandet i detta mål gjordes det i Sverige lagförändringar år 2002 där en 

tiodagarsregel infördes.80 
 Den nu gällande bestämmelsen angående när överprövning får eller inte 

får göras finns i 16 kap. 1 § 2-3 st. LOU och lyder som följer: 
 

[...]Vid en direktupphandling får en ansökan enligt första stycket inte prövas efter  den tidpunkt 

då det finns ett avtal om upphandlingen. 

Vid tillämpningen av ett annat förfarande än vad som avses i andra stycket får en ansökan 

inte prövas då det finns ett kontrakt. Den får dock prövas tills dess att tio dagar  gått från att  

  1. den upphandlande myndigheten lämnat underrättelse enligt 9 kap. 9 § till  

 anbudssökandena eller anbudsgivarna, eller 

  2. rätten, om de fattat ett interimistiskt beslut, upphävt det beslutet. [...]  
 

Huvudregeln vid en upphandling är således att en överprövning inte kan göras efter den dagen ett 

kontrakt ingåtts. Har något annat förfarande än direktupphandling använts finns dock denna 

tiodagarsregel. Därmed kan alltså en upphandling alltid överprövas i minst tio dagar från 

tilldelningsbeslutet så länge det inte är frågan om en direktupphandling. Dessutom kan 

upphandlingen prövas efter utgången av dessa tio dagar så länge ett avtal inte ingåtts.81 Vidare finns 

undantag från denna tiodagarsregel som presenteras i 16 kap. 1 § 4 st. LOU. Här tas bland annat 

upp sådana situationer där en upphandling måste göras med synnerlig brådska av anledningar som 

inte kunnat förutses av den upphandlande myndigheten. Ett annat exempel är upphandlingar som 

berör försvarsområdet och rikets säkerhet. 

 

Om ett avtal slutits innan leverantörerna haft möjlighet att pröva upphandlingen enligt 

tiodagarsregeln skall en överprövning av tilldelningsbeslutet ändå kunna göras. Detta framkommer i 

propositionen till lagändringen 2002.82 Att så blivit fallet var för att regeringen ansåg att det var ett 

bättre alternativ än att införa en regel som innebar att ett redan ingånget upphandlingskontrakt 

skulle ogiltigförklaras av förvaltningsdomstolen.  

 

Trots möjligheterna att överpröva en upphandling i tio dagar infördes inga förändringar av de 

normala civilrättsliga reglerna om när avtalsbundenhet uppstår.83 Har en civilrättslig 

avtalsbundenhet uppstått mellan den upphandlande myndigheten och en leverantör, innan 

upphandlingen avslutats och förvaltningsdomstolen fastslår att upphandlingen skall göras om, kan 

den upphandlande myndigheten bli skadeståndsskyldig mot denne leverantör.84 Detta eftersom den 

upphandlande myndigheten därmed inte rimligen kan fullfölja avtalet dem emellan. För att undvika 

denna skadeståndsskyldighet föreslås det i propositionen att den upphandlande myndigheten skall 

se till att inte binda sig civilrättsligt förrän upphandlingen är avslutad (överprövningsfristen löpt ut). 

Till exempel skulle ett villkorat avtal kunna slutas fram tills dess.  

 

Regeringen utgick därmed ifrån att en upphandlande myndighet rättar sig efter 

förvaltningsdomstolens beslut i överprövningen om upphandlingen och säger upp det civilrättsligt, 

ingångna avtalet.  

3.3.4 Överprövning av direktupphandlingar 

Trots den ovanstående paragrafens lydelse att en direktupphandling inte kan överprövas efter det att 

ett avtal slutits kan anses tydlig och klar finns det undantag som inte nämns i den skrivna lagtexten. 

I propositionen till lagändringen 2002 uttrycks att den tiodagarsregel om överprövning som Sverige 

nu skulle införa i enlighet med vad som sagts i Alcatel-målet, inte gäller vid direktupphandlingar. 

Dock står det därefter att om förutsättningarna för en direktupphandling inte föreligger skall 

                                                 
80

  SOU 2006:28, s. 285. 
81

  Forsberg, N, Upphandling enligt LOU, LUF och LOV, Vällingby, 2009, s. 210-213. 
82

  Se här och i följande: Prop. 2001/02:142 s. 78.  
83

  NOU: Rapport 2006-12-12 dnr. 2006/0114-29, s. 6. 
84

  Se här och i följande: Prop. 2001/02:142 s. 78.  
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tiodagarsregeln gälla. Således kan en direktupphandling som gjorts i strid mot reglerna, så kallad 

otillåten direktupphandling, överprövas även om avtal slutits.85  

 

Vidare har möjligheten att pröva en otillåten direktupphandling klargjorts genom prejudicerande 

mål från RegR, det så kallade Ryanair-målet.  

 

I RÅ 2005 ref. 10 ville M. L med firma Nordisk Annonsbyrå överpröva Nyköping kommuns avtal 

med Ryanair.  Avtalet som handlade om marknadsföring till ett värde av 55 miljoner kronor hade 

ingåtts utan någon föregående annonsering.86 Målet gick ända upp till RegR där domstolen fastslog 

att det rörde sig om en otillåten direktupphandling. Domstolen behövde dock efter detta ta ställning 

till huruvida en prövning kunde göras trots att avtal slutits.87  

 

Här valde domstolen att hänvisa till mål C-26/03, Stadt Halle m.fl.88
 Där hade det redan fastslagits 

att medlemsstaterna skall säkerställa möjligheten till effektiva rättsmedel för att pröva ett 

myndighetsbeslut även utanför ett formellt upphandlingsförfarande och före en formell 

anbudsinfordran.89 Således menade domstolen att en överprövning inte får hindras av det faktum att 

det redan föreligger ett avtal.90   

 

I och med den införda tiodagarsregeln och de prejudicerande målen som presenterats kan således en 

överprövning av ett tilldelningsbeslut göras både vid en upphandling enligt procedurreglerna i LOU 

och vid en otillåten direktupphandling. Detta även om ett civilrättsligt bindande avtal slutits.  

 

3.4 Skadestånd 

3.4.1 Aktuella bestämmelser 

De idag aktuella reglerna för skadestånd finns intagna i LOU 16 kap. Den möjligheten som en 

leverantör har att kräva skadestånd från en upphandlande myndighet lyder: 

 
5 § En upphandlande myndighet som inte följt bestämmelserna i denna lag skall ersätta  därigenom 

uppkommen skada för leverantör. 

 

För att få en närmare förståelse för vad som menas med ”uppkommen skada” finns i proposition 

1992/93:88 uttalanden som fortfarande är att anse som gällande rätt. Där preciseras det hur 

begreppet bör tolkas. Vid denna propositions uppkomst låg den aktuella skadeståndsregleringen i 7 

kap 6 § ÄLOU, men innehållet i bestämmelsen är detsamma. Det nämns här att begreppet inte 

endast syftar till de onödiga kostnaderna som anbudsgivaren lagt ut vid medverkan i upphandlingen 

utan även avser det positiva kontraktintresset.91 Med detta skall förstås att leverantören har rätt att få 

skadestånd för de eventuellt uteblivna vinsterna på grund av överträdelsen. Denna fullständiga 

skadeståndsrätt menas vara av stort värde ur effektivitetssynpunkt samt är vad som bäst står i 

överensstämmelse med den aktuella direktiv texten.92 Samma proposition preciserar även att 

leverantören skall ha drabbats av skadan på grund av det fel den upphandlande myndigheten gjort 

samt att leverantören i princip förlorat kontraktet därav.93
  

 

                                                 
85

  Prop. 2001/02:142 s. 102. 
86

  RÅ 2005 ref. 10 s. 72. 
87

  RÅ 2005 ref. 10 s. 85. 
88

  RÅ 2005 ref. 10 s. 85. 
89

  Se kap. 3.3.2. 
90

  RÅ 2005 ref. 10 s. 86. 
91

  Prop. 1992/93:88, s. 103. 
92

  Prop. 1992/93:88, s. 46. 
93

  Se här och i följande: Prop. 1992/93:88, s. 103. 
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Ytterligare ett lagrum som berör skadeståndet, och som fortfarande har betydelse för den gällande 

rätten på området, är 7 kap. 7 § ÄLOU som reglerade upphandlingar i försörjningssektorn. Denna 

bestämmelse reglerade särskilt ersättningen för kostnaderna för att förbereda ett anbud och delta i 

upphandlingen och angav mildare förutsättningar för rätten till skadestånd. Enligt denna reglering 

behövde leverantören inte visa att han förlorat kontraktet på grund av åsidosättandet av ÄLOU. 

Istället räckte det med att möjligheten att tilldelas kontraktet påverkats menligt. Att denna paragraf 

har betydelse för den gällande rätten även inom den klassiska sektorn har visats genom praxis.94 

 

I propositionen95 tas även den situation upp då en leverantör inte lämnat något anbud på grund av att 

den upphandlande myndigheten helt enkelt åsidosatt ÄLOU, exempelvis genom att göra en otillåten 

direktupphandling. En sådan leverantör har då inte pådragit sig några kostnader men kan likväl ha 

förlorat en handelsvinst och anses därmed kunna yrka ersättning enligt bestämmelserna i den 

dåvarande 6 § ÄLOU.  

3.4.2 Skadeståndsberäkning   

I enlighet med skadeståndsrätten är grundprincipen att den skadelidande skall försättas i samma 

ekonomiska ställning som om de omständigheter som förorsakat skadeståndet inte inträffat.96 Det 

skall således göras en jämförelse mellan den skadelidandes ekonomiska ställning så som den blivit 

genom överträdelsen och hur den skulle varit utan att händelsen som gett upphov till skadeståndet 

förekommit. Denna beräkning görs ofta noggrant i svensk rätt och även mycket små kostnader kan 

inbegripas. Endast i de fall då det föreligger svårigheter med bevisning görs en uppskattning utifrån 

ett skäligt belopp. 

 

Hur skadeståndet skall beräknas vid överträdelser av LOU har vid ett flertal tillfällen berörts i 

praxis. Här har främst tre fall från HD kommit att få inflytande i gällande rätt.97 Detta trots att 

samtliga avgjorts med bestämmelser från ÄLOU. År 1998 avgjordes mål NJA 1998 s. 873. I detta 

mål krävde Arkitekttjänst i Uppsala Aktiebolags skadestånd från Heby kommun för att de ansåg att 

kommunen upphandlat inkorrekt.98 I enlighet med dåvarande aktuella bestämmelse; 7 kap. 6 § 

ÄLOU skulle den upphandlade myndigheten ersätta den uppkomna skadan för leverantören om 

skadan berodde på att bestämmelserna i ÄLOU inte följts.99  

 

Domstolen menade här att skadeståndet därmed skall beräknas som skillnaden mellan de intäkter 

som anbudsgivaren hade kunnat få vid uppdraget och kostnaden de sparade in genom att arbetet inte 

behövde utföras.100
 HD anförde vidare att ”[e]n anbudsgivare som har rätt till skadestånd skall 

därför försättas i samma läge som om anbudsförfarandet hade fullgjorts på ett riktigt sätt”.101 

Således kan alltså en anbudsgivare kräva ett fullt skadestånd som inkluderade det positiva 

kontraktintresset, det vill säga den uteblivna vinsten.102   

 

Två år senare kom dock HD att göra ett nytt uttalande i frågan om skadestånd vid felaktig 

upphandling. Denna gång gällde det mål NJA 2000 s.712, mellan Tvättsvamparna, Rent & Fint HB 

(Tvättsvamparna) och Ekerö kommun. Här yrkade Tvättsvamparna på skadestånd då kommunen 

upphandlat utan föregående annonsering (otillåten direktupphandling) och därmed åsidosatt 

reglerna i ÄLOU.103 

                                                 
94

  Se kap. 3.4.2. 
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  Prop. 1992/93:88,  
96

  Se här och i följande: Hellner, J, Radetzki, M, Skadeståndsrätten – En introduktion, uppl. 3, Stockholm, 2007, s. 103. 
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  Se exempelvis SvJT 2008 s. 586-591 
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  NJA 1998 s. 873. 
99

  NJA 1998 s. 883. 
100

  NJA 1998 s. 883. 
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  Citat hämtat från NJA 1998 s. 887. 
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  NJA 1998 s. 887. 
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  NJA 2000 s. 712. 
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Det som kom att bli utmärkande för detta fall var att HD denna gång förespråkade en skönsmässig 

bedömning vid skadeståndsberäkningen. Domstolen hänvisade till både EU:s rättsmedelsdirektiv 

och NJA 1998 s. 873 och menade att dessa, som redan nämnts, klart visade att ersättningen för 

leverantören inte skall begränsas till de kostnader leverantören pådragit sig. Det skall även kunna 

innefatta det positiva kontraktsintresset. Dock skall det vid detta högre ersättningskrav vara ett 

tyngre beviskrav än vid de tillfällen ersättningsyrkandet endast avser kostnaderna.  

 

Trots detta ansåg inte domstolen att leverantören vid det högre skadeståndsyrkandet skall behöva 

styrka att denne förlorat kontraktet just på grund av överträdelsen. Detta då lagstiftningen ger 

utrymme för så olika värderingar av de inkomna anbuden. Ersättningsmöjligheten kan med en för 

strikt bevisbörda komma att urholkas i praktiken vilket inte står i samklang med det preventiva 

syftet som framhävs i rättsmedelsdirektiven. Emellertid kan ett för lågt beviskrav innebära en risk 

för att den upphandlande myndigheten tvingas betala skadestånd till fler leverantörer trots att endast 

en leverantör i praktiken kan vinna en upphandling. Detta kan leda till orimligt höga 

skadeståndsbördor för myndigheten. Att skadeståndsreglerna möjliggör att ett fullt skadestånd kan 

utdömas behöver inte betyda att så alltid skall vara fallet. Domstolen menade istället att 

skadeståndets summa skall bero på överträdelsens karaktär, de nedlagda kostnaderna och 

vinstutsikterna och att man därav kan uppskatta ett skäligt belopp. Därmed skall det anses räcka att 

leverantören kan visa att de sannolikt förlorat kontraktet på grund av överträdelsen av lagen.104  

 

När det gäller kostnaderna för deltagandet i upphandlingen skall det räcka med att leverantören haft 

en realistisk möjlighet att erhålla kontraktet om överträdelsen av lagen aldrig inträffat. Uttalandet 

om denna realistiska möjlighet vid ett yrkande om ersättning för kostnaderna byggde på 7 kap. 7 § 

ÄLOU. Trots att denna bestämmelse begränsades till upphandling inom vatten-, energi-, transport- 

och kommunikationsområdena ansåg domstolen att det saknades sakskäl för att samma princip inte 

skulle kunna tillämpas även inom den klassiska sektorn. Därav kan skadeståndet för de nedlagda 

kostnaderna utdömas inom den klassiska sektorn även om bestämmelserna egentligen inte berör 

detta område och idag endast finns intagen i LUF.  

 

Som för att sammanbinda de både tidigare, något spretiga prejudikatuttalandena, kom det år 2007 

ett avgörande från HD i mål NJA 2007 s. 349. Rederi AB Ishavet kräver i detta mål skadestånd av 

Göteborgs stad då de inte agerat enligt bestämmelserna i ÄLOU vid utvärderingen av de lämnade 

anbuden vid en upphandling.105 

 

I detta rättsfall framhäver HD att det inte finns någon egentlig risk för att flera leverantörer skall 

kunna tilldelas ersättning för det positiva kontraktsintresset då de skall göra sannolikt att de skulle 

tilldelats kontraktet om bestämmelserna i ÄLOU följts.106 Den upphandlande myndigheten har 

förstås rätt att påvisa att en annan leverantör än den som yrkat på skadeståndet är den som sannolikt 

skulle tilldelats kontraktet. Detta även om leverantören inte själv är part i rättegången. Därmed kan 

myndigheten undvika det högre ersättningskravet. Med anledning av detta ansåg inte domstolen att 

det fanns något skäl att begränsa skadeståndets omfattning efter en skönsmässig bedömning på det 

vis som föreslagits i NJA 2000 s. 712.  

 

HD hänvisade även till den praxis EU-domstolen skapat i de förenade målen C-46/93 och C-48/93 

Brasserie de pêcheur och Factortame. Av detta mål följer att nationella skadeståndsregler inte skall 

ta hänsyn till huruvida uppsåt eller vårdslöshet förekommit i de fall då en gemenskapsregel klart 

överträtts. Skadeståndet skall vara strikt när en överträdelse konstaterats och detta ansågs också tala 

emot en skönsmässig bedömning utifrån överträdelsens karaktär. HD ändrar således delar av 

tidigare praxis på området. 
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  NJA 2000 s. 726. 
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När det gäller otillåtna direktupphandlingar ansågs det däremot vara relevant med en skönsmässig 

bedömning.107 Detta eftersom det är svårt för en leverantör att påvisa att han sannolikt skulle vunnit 

kontraktet i de fall där den upphandlande myndigheten inte infodrat anbud. För att denna skyldighet 

att begära in anbud inte skall urholkas bör de leverantörer som sannolikt skulle lämnat anbud och 

därmed haft en realistisk möjlighet att vinna kontraktet kunna kräva skadestånd. I dessa fall ansåg 

alltså domstolen att en sådan skönsmässig bedömning som den i NJA 2000 s. 712 är befogad.  

 

Således kan det av dessa tre mål utläsas att vid ett skadestånd för det negativa kontraktintresset 

endast krävs att leverantören kan påvisa att de hade en realistisk möjlighet att vinna kontraktet. För 

ett skadestånd utifrån det positiva kontraktintresset föreligger ett högre beviskrav. Här måste en 

leverantör kunna påvisa att de sannolikt skulle vunnit kontraktet. Är det frågan om en otillåten 

direktupphandling krävs det dock endast en realistisk möjlighet för leverantören att vinna kontraktet 

för att få ett skadestånd som är högre än de utlagda kostnaderna, men ett fullt skadestånd kan heller 

inte dömas ut. Därmed skall det istället göras en skönsmässig bedömning.  

3.4.3 Tidsfrister för skadeståndstalan 

När det gäller tidsfristen för en skadeståndstalan lyder nuvarande bestämmelse i 16 kap. LOU: 

 
6 § Talan om skadestånd skall väckas vid allmän domstol inom ett år från den tidpunkt som följer av 

1 § andra-fjärde styckena. Väcks inte talan i tid, är rätten till skadestånd förlorad.  

 

Således skall en skadeståndstalan göras inom ett år från den tidpunkt då avtal slutits. Den 1 §, som 

bestämmelsen hänvisar till, tar upp de tidpunkter då en överprövning inte längre får göras vid de 

olika upphandlingsförfarandena.108 

 

Som redan tagits upp i inledningen finns det här en viss problematik. Om upphandlingen skall 

prövas av en annan instans än allmän domstol till exempel av förvaltningsdomstolen i ett ärende om 

överprövning, kan domen komma att dröja tills dess att tidsfristen för skadestånd gått ut och 

leverantören förlorar därmed möjligheten att väcka talan om skadestånd i allmän domstol.109 

 

3.5 Gällande rätt; en sammanfattande kommentar 

Inom EU-rätten har rättsprinciperna en framträdande roll. Två mycket viktiga principer är de om 

rättssäkerhet och nondiskriminering/likabehandling. Dessa har därmed blivit två aspekter som är 

viktiga att beakta. Rättssäkerhetsbegreppet inbegriper bland annat begreppen proportionalitet och 

förutsebarhet. Likabehandlingen föreskriver att medborgare från ett annat medlemsland inte får 

behandlas på ett skiljaktigt sätt jämfört med medborgarna i det egna landet. Vidare föreskrivs det i 

RF att de som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall beakta allas likhet inför 

lagen. 

 

Vid upphandlingar vars värde understiger tröskelvärdet får myndigheterna vid synnerliga skäl 

alternativt lågt värde använda sig av direktupphandling, vilket är ett förfarande utan föregående 

annonsering. 

 

De två rättsmedlen som finns att tillgå enligt gällande rätt är överprövning och skadeståndstalan. En 

överprövning kan alltid göras i tio dagar och fram till dess att ett avtal slutits. En direktupphandling 

kan dock aldrig prövas efter avtalsslut. Däremot kan en otillåten direktupphandling överprövas 

eftersom det då inte ingåtts ett offentligrättsligt bindande avtal.  

                                                 
107

  NJA 2007 s. 367. 
108
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En skadeståndstalan kan göras av den leverantör som lidit skada. Skadeståndet kan uppgå antingen 

till det positiva eller negativa kontraktsintresset beroende på bevismöjligheterna för leverantören. 

Vid en otillåten direktupphandling görs dock en skönsmässig bedömning. 

 

I tabell 1 nedan visas de nu gällande möjligheterna för en leverantör att agera mot de upphandlande 

myndigheterna då dessa upphandlat i strid mot LOU. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Sanktioner som kan drabba den upphandlande myndigheten  

vid överträdelse av LOU enligt gällande rätt. 

I det nya lagändringsförslaget som lämnats till riksdagen föreslår regeringen ett antal ändringar i 

nuvarande lagstiftning. Bland annat skall ytterligare sanktionsmöjligheter tillkomma. Vilka dessa 

ändringar är och vad de innebär tas upp i nästkommande kapitel. 

 

 

Typ av 

överträdelse 

Överprövning Skadestånd 

Brott mot LOU & 

leverantör lidit 

skada därav 

Ja, till dess tio dagar 

gått och avtal slutits. 

Ja,  För det negativa 

eller positiva 

kontraktsintresset 

Otillåten 

direktupphandling 

& leverantör lidit 

skada därav 

Ja Ja, efter en 

skönsmässig 

bedömning 
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4. De föreslagna lagändringarna 
 

4.1 Fasta gränser för direktupphandling  

I förslaget om lagändringarna i LOU föreslås det att uttrycket lågt värde vid direktupphandling byts 

ut mot ett fastställt belopp. Beloppet rekommenderas ligga på högst 15 procent av tröskelvärdet, ca 

287 000 kronor.110 Då beloppsgränserna är kopplade till tröskelvärdet kommer de att ändras i takt 

med tröskelvärdena. Enligt ändringsdirektivet skall kommissionen se över och revidera 

tröskelvärdena vartannat år.111 Paragrafen föreslås ligga i 15 kap. LOU och ha följande lydelse: 

 
3 § En offentlig upphandling enligt detta kapitel ska göras genom förenklat förfarande eller 

urvalsförfarande.  

Direktupphandling får dock användas om kontraktets värde uppgår till högst 15 procent av det 

tröskelvärde som avses i 3 kap. 1 § första stycket 2 och andra stycket. Vidare får direktupphandling 

användas i tillämplig omfattning i de fall förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående 

annonsering som avses i 4 kap. 5–9 §§ är uppfyllda eller om det finns synnerliga skäl […]112
  

 

Syftet med en fastställd beloppsgräns är att förenkla lagstiftningen, få ett mer enhetligt nyttjande av 

lagen och komma ifrån problemet med varierande beloppsgränser.113 En rapport från Expertgruppen 

för studier i ekonomi (ESO), kom fram till att vinsten vid en formellt utförd upphandling är stor.114 

Hur stor den är varierar från fall till fall, men i genomsnitt ligger vinsten i den kommunala sektorn 

på 16,9 procent, och inom den statliga sektorn på 24,6 procent av värdet, när priset i upphandlingen 

jämförs med priset hos en slumpmässigt utvald leverantör.115 I rapporten visar det sig även att 

konkurrensutsättning och annonsering av upphandlingar är lönsamt redan vid tämligen låga 

värden.116 Den genomsnittliga upphandlingen lönar sig redan vid 37 800 kronor. Dock behövs det 

marginaler till gränsvärdet för att en överhängande majoritet av upphandlingarna skall löna sig och 

inte enbart genomsnittet. ESO:s rapport föreslår en gräns på ca 200 000 kronor. Eftersom 

beloppsgränsen skall gälla även vid byggentreprenader, som oftast är dyrare än andra 

upphandlingar, gjorde regeringen emellertid bedömningen att 287 000 kronor, vore att föredra.117    

 

För närvarande skall myndigheten själv sätta upp riktlinjer för när direktupphandling skall ske. 

Kravet på detta försvinner enligt lagändringarna som regeringen lagt fram. Det finns dock ingenting 

som hindrar myndigheterna från att självmant fortsätta besluta om riktlinjer över 

upphandlingsförfarandet.118 Många av de remissinstanser som tillfrågats av utredningen till 

lagändringarna anser dock att kravet på riktlinjer borde finnas kvar i lagen. Samma instanser har 

även yrkat för en högre beloppsgräns än vad lagändringsutredningen föreslagit.119  

 

Oavsett om riktlinjer verkligen behövs eller ej så ökar de säkerligen utsikten för att upphandlingen 

går till på ett riktigt sätt. Detta då det tydligare klargörs för hela beställningsorganisationen vad som 

gäller. Att behålla kravet på riktlinjer i lagen skulle därför kunna bidra till en minskning av de 

otillåtna direktupphandlingarna. 

 

                                                 
110

  Prop. 2009/10:180, s. 285. 
111

  Ds 2009:30, s. 262-263. 
112

  Prop. 2009/10:180, s. 34. 
113

  Ds 2009:30, s. 258-262. 
114

  Rapport 2009:2 från ESO: Regelverk och praxis i offentlig upphandling, s. 74. 
115

  Rapport 2009:2 från ESO: Regelverk och praxis i offentlig upphandling, s. 74. 
116

  Rapport 2009:2 från ESO: Regelverk och praxis i offentlig upphandling, s. 85. 
117

  Prop. 2009/10:180, s. 209-291.  
118

  Ds 2009:30, s. 263-264. 
119

  Lagrådsremiss: Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet, s. 275. 
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4.2 Överprövning och ogiltighetsförklaring 

Det nuvarande systemet med överprövning kommer även i fortsättningen att kvarstå. I 

lagändringsutredningen föreslogs det dock att den nuvarande lydelsen om överprövning skulle 

ändras. Det föreslogs att domstolen vid bifall till leverantören endast skulle upphäva beslutet som 

föranledde överprövningen och överlåta till myndigheten att avgöra om upphandlingen skall göras 

om eller ej. Något som skulle underlätta bedömningen för domstolen som inte längre skulle behöva 

ta ställning till huruvida avtalet skall göras om eller rättelse göras. Regeringen anser dock att det 

nuvarande systemet med överprövningar skall finnas kvar då det fungerar bra och det inte finns 

tillräckligt med belägg för att en ändring skulle medföra några positiva förändringar.120 Med tanke 

på problematiken kring otillåtna direktupphandlingar kan det dock ifrågasättas huruvida systemet 

verkligen fungerar bra. 

 

Vid de tillfällen avtal redan ingåtts kommer det dock finnas andra möjligheter för en leverantör att 

agera mot en inkorrekt upphandling. Detta genom att avtalet skall kunna ogiltighetsförklaras, vilket 

är en av de viktigare åtgärderna i det nya ändringsdirektivet för att undvika problemen med ”race to 

signature” och otillåtna direktupphandlingar. Genom att ingå ett avtal med en leverantör som strider 

mot bestämmelserna riskerar den upphandlande myndigheten, med yrkan från en leverantör, att 

avtalet i sin helhet förklaras ogiltigt av domstol. Leverantören ges då möjlighet att vid ett nytt 

upphandlingsförfarande tilldelas kontraktet. Möjligheten att undgå rättsverkningar genom att snabbt 

ingå avtal är därmed ämnade att tas bort. Några andra sanktioner än denna ogiltighetsförklaring 

anses inte nödvändiga enligt ändringsdirektivet. Den leverantör vars kontrakt förklaras ogiltigt kan 

dock begära skadestånd.121 I det svenska lagändringsförslaget finns även möjligheten att påföra den 

upphandlande myndigheten en särskild avgift i dessa situationer.122 

 

I ändringsdirektivets artikel 2d beskrivs tre situationer där ett avtal skall kunna göras ogiltigt.123 Ett 

avtal skall för det första kunna göras ogiltigt då en upphandlande myndighet inte beaktat de regler 

för annonsering som står i LOU.124 I ändringsdirektivet görs följande uttalande; ”...[o]giltighet är det 

effektivaste sättet att återupprätta konkurrens och skapa nya affärsmöjligheter för de ekonomiska 

aktörer som på olagligt sätt har berövats sina konkurrensmöjligheter.”125 Detta visar hur viktigt det 

anses vara att konkurrensen inom den gemensamma marknaden fungerar och en korrekt 

annonsering är en förutsättning för detta.  

 

För det andra står det i direktivet att ogiltighet av avtal skall kunna bli aktuellt då reglerna om 

avtalsspärr överskrids vid värden över tröskelvärdena. Kravet är att överträdelsen av avtalsspärren126 

hindrat leverantören från att lämna in en rättslig prövning innan avtalet tecknades, och att detta 

försvårat för leverantören att vinna kontraktet. Detsamma skall enligt regeringen gälla vid 

överträdelse av reglerna om interimistiskt beslut, tiodagarsfristen och vid underlåtelse att skicka 

tilldelningsbeslut, samtidigt som en annan bestämmelse i lagen överträtts som innebär eller 

inneburit skada för leverantören.127 

 

För det tredje skall även de fall då myndigheten brutit mot reglerna i 5 kap. 7 § LOU om förnyad 

konkurrensutsättning inom ett ramavtal vara grund för ogiltighet. Förutsättningen är att förfarandet 

inverkat på en leverantörs möjlighet att vinna kontraktet. Fel som inte påverkar utgången av 

                                                 
120

  Prop. 2009/10:180, s. 150. 
121

  Prop. 2009/10:180, s. 137. 
122

  Se kap.4.4 om skadestånd och 4.5 om upphandlingsskadeavgift. 
123

  Prop. 2009/10:180, s. 129-134. 
124

  Lagrådsremiss: Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet, s. 121. 
125

  Citat hämtat från direktiv 2007/66/EG, beaktandesats 14. 
126

  Se kap. 4.3. 
127

  Prop. 2009/10:180, s. 132-134. 
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upphandlingen skall således inte heller här vara grund för ogiltighet.128 Myndigheten kan vid 

förnyad konkurrensutsättning välja att frivilligt iaktta en avtalsspärr på tio eller 15 dagar. Ett avtal 

skall då inte kunna ogiltigförklaras.129  

 

Huvuddelen av dessa nya bestämmelser har föreslagits bli en del av LOU:s förlängda 16:e kapitel 

enligt följande paragraf: 

 
15 § Rätten ska besluta att ett avtal som har slutits mellan en upphandlande myndighet och en 

leverantör är ogiltigt, om avtalet har slutits 

1. utan föregående annonsering enligt 7 kap. 1 eller 2 §, 13 kap. 2 eller 5 §, 14 kap. 5 § eller 15 

kap. 4 eller 6 §, eller 

2. enligt ett förfarande i 5 kap. 7 § utan att de villkor har följts som framgår av den paragrafen eller 

av det ramavtal som ligger till grund för det nya anbudsförfarandet och detta har medfört att 

leverantören har lidit eller kan komma att lida skada. 

Ett avtal ska också förklaras ogiltigt, om det har slutits i strid med ett interimistiskt beslut enligt 4 §, 

bestämmelserna om avtalsspärr i 6, 8 eller 9 §, tiodagarsfristen i 10 § eller om avtalet har slutits 

före en underrättelse om tilldelningsbeslut enligt 9 kap. 9 § första stycket eller 15 kap. 19 §. För 

ogiltighet i sådana fall krävs dessutom att de grundläggande principerna i 1 kap. 9 § eller någon 

annan bestämmelse i denna lag har överträtts och detta har medfört att leverantören har lidit eller 

kan komma att lida skada.130 

4.2.1 Undantag från ogiltighet och möjlighet till förhandsinsyn 

Från ogiltighetstalan har det föreslagits undantag. Exempelvis skall inte ett avtal göras ogiltigt så 

länge ingen leverantör lidit eller kommer lida skada. En överträdelse som inte påverkat en 

leverantörs möjlighet att ta hem kontraktet skall således inte vara föremål för ogiltighet. Vid sådana 

tillfällen skall istället andra sanktionsmöjligheter131 påföras.132  

 

Ett annat undantag är vid tvingande hänsyn till allmänintresset. Även här kan alltså ett avtal 

fortsätta gälla trots ogiltighetsgrund.133 Som en definition av begreppet tvingande hänsyn till 

allmänintresse har Europaparlamentet och Rådet gjort följande uttalande: 
  

”Tvingande hänsyn till allmänintresset: hänsyn som domstolen i sin rättspraxis bedömt som 

tvingande på grund av allmänintresset, t.ex. följande: allmän ordning, allmän säkerhet,  skydd  för 

människors liv och hälsa, folkhälsa, bibehållen ekonomisk jämvikt i det sociala  trygghetssystemet, 

konsumentskydd och skydd av såväl tjänstemottagare som arbetstagare, rättvisa handelssanktioner, 

kamp mot bedrägerier, skydd av miljö och stadsmiljö, djurhälsan  immateriella rättigheter, 

bevarande av det nationella historiska och konstnärliga kulturarvet, socialpolitiska och 

kulturpolitiska mål.” 134   
 

Begreppet tvingande hänsyn förekommer även inom ett flertal andra rättsområden inom EU-rätten, 

bland annat är det ett skäl till undantag från den fria rörligheten, och begreppet har vid ett flertal 

tillfällen tagits upp av EU-domstolen.135 Begreppet har valts att tolkas restriktivt av EU-domstolen 

och således bör även bestämmelsen i LOU tolkas återhållsamt. Därmed är det endast i exceptionella 

fall som ett avtal skall få bestå som en följd av tvingande hänsyn till allmänintresset.136 

 

                                                 
128

  Lagrådsremiss: Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet, s. 124. 
129

  Lagrådsremiss: Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet, s. 130. 
130

  Prop. 2009/10:180, s. 44. 
131

  Se kap. 4.5. 
132

  Lagrådsremiss: Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet, s. 129-130. 
133

  Prop. 2009/10:180, s. 137. 
134

  Citat hämtat från EUT L 376, 27.12.2006, s.36. 
135

  Prop. 2009/10:180, s. 138. 
136

  Prop. 2009/10:180, s. 139. 
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Ytterligare en möjlighet för den upphandlande myndigheten att slippa en ogiltigförklaring är 

förslaget om förhandsinsyn. Med detta menas att myndigheten innan upphandling och vid osäkerhet 

över vilket upphandlingsförfarande de skall använda sig av, frivilligt kan skicka en annons till 

Europeiska kommissionen. Där kan myndigheten redogöra för sin avsikt att upphandla ett kontrakt 

utan föregående annonsering. En avtalsspärr137 på minst tio dagar träder då i kraft från den dagen 

annonsen publiceras.138 På så vis ges leverantörer som motsätter sig tillvägagångssättet en möjlighet 

att skicka in en överprövning av beslutet. Efter att avtalsspärren gått ut är ogiltighetsförklaring inte 

längre möjlig.139 Upphandlingen kan således inte längre ogiltighetsförklaras trots att 

upphandlingsförfarandet senare visar sig vara felaktigt. Detta hindrar dock inte att andra 

sanktionsmöjligheter så som upphandlingsskadeavgift140 eller skadeståndsskyldighet141 påförs.142  

 

Det bör även nämnas att ändringsdirektivet i första hand riktar in sig på upphandlingar som 

överskrider tröskelvärdet, men regeringen föreslår att reglerna om förhandsinsyn skall gälla även 

för upphandlingar som hamnar under tröskelvärdet. Annonsen skall då publiceras i en elektronisk 

databas som är allmänt tillgänglig.143  

4.2.2 Tidsfrist för överprövning och ogiltighetsförklaring 

En överprövning skall lämnas in till allmän förvaltningsdomstol innan avtalsspärren144 gått ut.145 Har 

avtal dock redan tecknats skall anbudsgivaren istället yrka på att avtalet skall förklaras ogiltigt. Om 

överprövning av beslutet till upphandling redan lämnats in till domstolen och myndigheten ändå, 

trots avtalsspärren, tecknar avtal med en leverantör skall domstolen ge klaganden möjlighet att 

ändra yrkandet från överprövning av upphandlingsbeslut till överprövning av avtalets giltighet. Det 

blir således en form av tillåten taleändring.146  

 

En yrkan om ogiltighet skall göras inom 30 dagar från det datum då myndigheten 

underrättat/efterannonserat om beslutet, eller om någon underrättelse inte skett, sex månader från 

det att avtalet slutits. Domstolen skall då avgöra om avtalet är ogiltigt. Samma gäller vid 

överträdelse om bestämmelserna om avtalsspärr eller vid förnyad konkurrensutsättning inom ett 

ramavtal.147 

 

4.3 Avtalsspärr 

I ändringsdirektivet finns en ny framarbetad metod för att undgå problemet med för snabbt tecknade 

avtal; en avtalsspärr. Detta är en tidsfrist under vilket avtal inte får tecknas mellan den 

upphandlande myndigheten och den utvalda leverantören. Anledningen är att en anbudsgivare som 

anser att beslutet är felaktigt och strider mot lagen skall ges möjlighet att få en överprövning prövad 

av domstol innan avtal sluts.148 

 

 

 

 

                                                 
137

  Se kap. 4.3. 
138

  Prop. 2009/10:180, s. 142. 
139

  Prop. 2009/10:180, s. 142. 
140

  Se kap. 4.5. 
141

  Se kap. 4.4. 
142

  Prop. 2009/10:180, s. 143. 
143

  Prop. 2009/10:180, s. 143. 
144

  Se kap. 4.3 om avtalsspärr. 
145

  Prop. 2009/10:180, s. 163. 
146

  Prop. 2009/10:180, s. 174-175. 
147

  Prop. 2009/10:180, s. 168-170.  
148

  Prop. 2009/10:180, s. 107. 
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När myndigheten fattat beslut om vilken leverantör som fått kontraktet skall ett tilldelningsbeslut 

skickas ut till de berörda parterna där det framgår vem som vunnit upphandlingen och varför.149 

Därefter föreslås det att en avtalsspärr på minst tio respektive 15 dagar skall börja gälla, beroende 

på om beslutet skickats elektroniskt eller på något annat sätt.150 Avtalsspärren utlöses således av 

tilldelningsbeslutet och om ett sådant inte behöver skickas föreligger det inte heller något krav på 

avtalsspärr.151 

 

Paragrafen om avtalsspärr föreslås ligga i det 16:e kapitlet och ha följande lydelse: 

 
6 § Om en upphandlande myndighet är skyldig att skicka en underrättelse om tilldelningsbeslut 

enligt 9 kap. 9 § första stycket eller 15 kap. 19 § och underrättelsen har skickats med ett elektroniskt 

medel, får den upphandlande myndigheten inte ingå avtal (avtalsspärr) förrän tio dagar har gått 

från det att underrättelsen skickades.  

Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt medel till en eller  flera 

anbudssökande eller anbudsgivare, får avtal inte ingås förrän 15 dagar har gått från utskickandet.  

  Om en upphandlande myndighet i underrättelsen har angett en längre avtalsspärr än den 

föreskrivna minimifristen, får avtal inte ingås förrän efter utgången av den angivna perioden. 152  

4.3.1 Förlängd avtalsspärr och tiodagarsfrist 

Efter att en ansökan om överprövning lämnats in till förvaltningsrätten har det föreslagits att 

avtalsspärren skall förlängas till den dag domstolen har fattat ett beslut i frågan, så kallad förlängd 

avtalsspärr.153 Myndigheten får då inte ingå avtalet förrän domstolen har avgjort målet. Den 

förlängda avtalsspärren är menad att inträffa per automatik när en överprövning skickats in till 

domstolen. Leverantören behöver således inte yrka särskilt på att detta skall ske. Enligt gällande 

ändringsdirektiv är det dock endast vid första instans som medlemsländerna obligatoriskt skall 

införa denna förlängda avtalsspärr. Ett flertal remissinstanser, däribland kammarätterna i Göteborg, 

Jönköping och Sundsvall samt advokatfirman Delphi, har trots detta förespråkat en förlängd 

avtalsspärr även i högre instanser då detta bland annat skulle göra systemet mer enhetligt. 

Regeringen håller dock inte med om detta utan menar att det inte finns tillräckligt med argument 

som talar för en förlängd avtalsspärr även där. I ändringarna som regeringen lagt fram måste därför 

leverantören, precis som idag, yrka på att rätten interimistiskt beslutar om att avtal inte får ingås i 

andra instanser än första.
 
Rätten får därefter besluta huruvida förlängd avtalsspärr skall gälla eller 

ej.  

 

När en förlängd avtalsspärr gäller vid en överprövning har det vidare föreslagits att ett avtal inte får 

ingås förrän tio dagar gått efter att domstolen avgjort målet, (tiodagarsfrist).154 Samma tidsfrist 

gäller även då rätten fattat ett interimistiskt beslut om att avtal inte får ingås. De tio dagarna börjar 

då löpa från den tidpunkt målet avgjorts, det interimistiska beslutet upphävs eller RegR återförvisat 

målet till lägre instans.  

 

Vid vissa undantagsfall skall dock rätten få besluta att tiodagarsfristen inte skall gälla. Detta är för 

att undvika att orimliga konsekvenser uppkommer för den upphandlande myndigheten till följd av 

tidsfristen. Då ett sådant beslut fattas får den upphandlande myndigheten ingå avtal omgående och 

när detta skett skall rätten inte pröva några överklaganden. Därmed anses det vara av vikt att detta 

undantag tillämpas med stor försiktighet och regeringen föreslår att rätten skall göra samma 

överväganden som när de avslår ett yrkande om interimistiskt beslut.  

 

                                                 
149

  Se LOU 9 kap. 9 §. 
150

  Prop. 2009/10:180, s. 106.  
151

  Prop. 2009/10:180, s. 108. 
152

  Prop. 2009/10:180, s. 42. 
153

  Se här och i följande: Lagrådsremiss: Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet, s. 112-114. 
154

  Se här och i följande: Lagrådsremiss: Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet, s. 115-117. 
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4.3.2 Undantag från avtalsspärr 

Ändringsdirektivet tillåter vid vissa fall att undantag från reglerna med avtalsspärr görs. Det rör sig 

främst om undantag där det:  

 

 1. Inte krävs någon annonsering,  

 2. det endast finns en leverantör som berörs, och  

 3. kontraktet har ingåtts efter förnyad konkurrensutsättning på grund av ett ramavtal. 

 

Det finns redan idag vissa undantag från kravet på annonsering.155 Oftast rör det sig om situationer 

där antalet leverantörer är begränsat eller där omständigheterna gör att det på grund av synnerlig 

brådska inte hinns med. Det kan även handla om kompletteringar från en redan befintlig 

leverantör.156 I dessa fall skall det alltså inte krävas någon spärrtid. ”I de fall när det endast finns en 

anbudsgivare och inga berörda anbudssökande är det naturligtvis rimligt att inte ställa några krav på 

en avtalsspärr.”157 Vid en sådan situation behöver det heller inte skickas något tilldelningsbeslut och 

som nämnts ovan träder således inte någon avtalsspärr in. 

 

Vid ett ramavtal som tecknats med flera leverantörer och där alla villkor inte är fastställda skall 

leverantörerna bjudas in för att på nytt få lämna anbud enligt de villkor som står i ramavtalet 

(förnyad konkurrensutsättning).158 Vid tilldelning av ett sådant ramavtal skall ett tilldelningsbeslut 

sändas till berörda leverantörer. Ändringsdirektivet tillåter dock undantag från regeln med 

avtalsspärr vid sådana situationer. En förseelse av reglerna om förnyad konkurrensutsättning skall 

då leda till ogiltighet av avtal eller den särskilda sanktionen. För att undkomma ogiltighet kan 

myndigheten i samband med tilldelningsbeslutet ändå iaktta en frivillig avtalsspärr. 

 

Undantag från avtalsspärr får även göras vid upphandlingar som berör försvarsområdet och som 

omfattas av sekretess eller situationer med hänsyn till rikets säkerhet.159 

  

4.4 Skadestånd 

I lagrådsremissen fanns förslag om införandet av en helt ny paragraf angående möjligheten till 

skadestånd för det negativa kontraktsintresset.160 Dock har förslaget omarbetats under 

lagstiftningsprocessen. Detta beror på att lagrådet ansåg att införandet av den separata paragrafen 

skulle innebära en dubbelreglering av rätten till ersättning för kostnader.161 Detta skulle kunna vålla 

missförstånd. Regeringen höll med och i propositionen till lagförändringen kom istället ett nytt 

stycke att införas i den redan befintliga skadeståndsparagrafen. 

  
20 § 2 st. Rätten till skadestånd inbegriper ersättning till en anbudssökande eller 

 anbudsgivare som har deltagit i en offentlig upphandling och som har haft kostnader för att 

 förbereda anbud och i övrigt delta i upphandlingen, om åsidosättandet av bestämmelserna i 

 denna lag menligt har påverkat hans eller hennes möjligheter att tilldelas kontraktet.162  

 

 

 

 

                                                 
155

  Se LOU 4 kap. 5-9 §§. 
156

  Prop. 2009/10:180, s. 117. 
157

  Citat hämtat från; Ds 2009:30, s. 136. 
158

  Se här och i följande: Ds 2009:30, s. 136. 
159

  Prop. 2009/10:180, s. 119. 
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  Lagrådsremiss: Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet, s. 42. 
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  Prop. 2009/10:180, s. 224.  
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  Prop. 2009/10:180, s. 46. 
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Redan då ÄLOU blev till LOU och LUF var en diskussion kring ett nytt lagrum uppe så som det 

som föreslogs i lagrådsremissen.163  Detta lagrum är redan presenterat i detta arbete,164 då som 7 kap. 

7 § i ÄLOU men gällde endast i sin lydelse försörjningssektorn. Vid en uppdelning av lagen till 

LOU samt LUF kom lagrummet därmed endast att skrivas in i LUF.  

 

Förutom införandet av det citerade stycket har ytterligare en förändring kommit att läggas fram som 

förslag. Denna förändring gäller skadeståndet när ett avtal har ogiltigförklarats.165  

 

Då det som tidigare nämnts kommit som förslag att ett avtal skall kunna ogiltighetsförklaras166 

uppkommer det enligt regeringen nya situationer där skadestånd kan tänkas vara behövligt. Ett 

tänkbart scenario är att en leverantör som slutit avtal som ogiltighetsförklaras på grund av att en 

upphandlande myndighet begått fel, kan ha ådragit sig väsentliga kostnader som de rimligen bör 

kunna få ersättning för. Regeringens tanke är att den nuvarande bestämmelsen i 16 kap. 5 § LOU 

skall tillämpas även i dessa nya situationer. Dock behövs det en justering av tidsfristen för denna 

typ av skadeståndstalan.167  

 
21 § Talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol inom ett år från den tidpunkt då 

 avtal har slutits mellan den upphandlande myndigheten och en leverantör eller har  förklarats 

ogiltigt enligt 15 § genom ett avgörande som har vunnit laga kraft. Väcks inte  talan i tid, är rätten 

till skadestånd förlorad.168  
 

Det som är nytt i denna bestämmelse är således att tidsfristen för skadestånd skall börja löpa från 

den dagen ett avtal förklaras ogiltigt istället för när avtalet slutits.  

 

Storleken på ersättningen i dessa nya skadeståndsfall skall bestämmas i rättstillämpningen och 

regeringen föreslår att den skönsmässiga bedömningen som HD uttalade sig om i NJA 2000 s. 712 

och 2007 s. 349 skall ligga till grund för detta. Det innebär att domstolen bland annat skall beakta 

överträdelsens karaktär och nedlagda kostnader, men regeringen föreslår även att vikt ska läggas vid 

den goda alternativt onda tron hos leverantören. 

 

4.5 En alternativ sanktion: upphandlingsskadeavgift 

Förutom möjligheten till ogiltighetsförklaring av ett avtal kommer det i och med de nya ändringarna 

i lagen att finnas en möjlighet för förvaltningsdomstolen att utfärda en upphandlingsskadeavgift. 

Införandet av upphandlingsskadeavgiften beror på att artikel 2e.1 i ändringsdirektivet förespråkar 

att samtliga medlemsstater skall införa en alternativ sanktion vid de tillfällen ett avtal får bestå trots 

att grund för ogiltighet föreligger.169 Denna alternativa sanktion skall antingen bestå av en förkortad 

avtalstid eller av en särskild avgift, alternativt av båda delarna. Vidare är det enligt direktivet av stor 

vikt att sanktionen är effektiv, proportionerlig och avskräckande.  

 

Sverige har valt att införa en sanktionsavgift som föreslås få ett helt nytt kapitel i lagen (kap. 17) 

och skall enligt följande paragraf kunna göras gällande i tre olika situationer: 
 

 

 

 

                                                 
163

  Se här och i följande: Lagrådsremiss: Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet, s. 209-210. 
164

  Se kap. 3.4.1. 
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  Lagrådsremiss: Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet, s. 210. 
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  Se kap. 4.2. 
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  Se här och i följande: Lagrådsremiss: Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet, s. 211-212. 
168

  Lagrådsremiss: Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet, s. 42. 
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  Se här och i följande: Prop. 2009/10:180, s. 181. 
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1 § Allmän förvaltningsdomstol får besluta att en upphandlande myndighet ska betala en särskild 

avgift (upphandlingsskadeavgift) om 

1. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som vunnit laga kraft fastställt att ett 

 avtal får bestå, trots att det slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr i 16 kap 6, 8  eller 

9 §, 

2. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som har vunnit laga kraft fastställt att  ett 

avtal får bestå av tvingande hänsyn till ett allmänintresse enligt 16 kap 16 §, eller 

3. myndigheten har slutit avtal med en leverantör utan föregående annonsering enligt  7 

kap 1 eller 2 §, 13 kap. 2 eller 5 §, 14 kap. 5 § eller, 15 kap. 4 eller 6 §.170 

4.5.1 Vid överträdelse av avtalsspärr 

I ändringsdirektivet anses det olämpligt att enbart en överträdelse av avtalsspärren skall leda till 

ogiltighet av avtalet. Likaså skulle det vara olämpligt att ogiltigförklara ett avtal på grund av en 

kombination mellan en överträdelse av avtalsspärren och en annan bestämmelse i LOU om inte 

leverantören kommer till skada. I dessa fall skall istället en alternativ sanktion kunna sättas in. Det 

föreskrivs dock inte i ändringsdirektivet att varje fall av sådana överträdelser skall leda till en 

sanktion. Istället syftar ändringsdirektivet till att det skall finnas effektiva rättsmedel då en 

leverantör fört talan i rätten angående överprövning av ett avtal. Således skall en 

upphandlingsskadeavgift endast utdömas då en domstol prövat om avtalet är ogiltigt.171    

 

Eftersom en upphandlande myndighet som bryter mot avtalsspärren kan påföras en 

upphandlingsskadeavgift kommer det således, trots att avtalet inte kan ogiltigförklaras, finnas en 

sanktion. Att en upphandlande myndighet väntar med att ingå avtalet så att de olika leverantörerna 

får chansen att beakta tilldelningsbeslutet är av stor vikt för att det skall vara meningsfullt att ha ett 

upphandlingssystem. Går det inte att tillrättavisa den upphandlande myndigheten då de tilldelat 

kontraktet på ett inkorrekt sätt och avtalsspärren överträtts kommer systemet urholkas. Den nya 

upphandlingsskadeavgiften kan mycket väl komma att bli en viktig sanktion ur detta perspektiv.  

4.5.2 Vid tvingande hänsyn till allmänintresset 

Den andra situationen där en avgift skall kunna utdömas är då det föreligger grund för 

ogiltighetstalan men det ändå anses lämpligt att låta avtalet bestå på grund av tvingande hänsyn till 

allmänintresset. I artikel 2d.3 i ändringsdirektivet föreskrivs att medlemsstaterna har rätten att göra 

sådana undantag, men det krävs då en alternativ sanktion.172 Tvingande hänsyn till allmänintresset173 

skall visserligen tolkas mycket restriktivt. Men i de fall ett avtal trots en återhållsam bedömning får 

bestå skall alltså myndigheten dömas att betala en upphandlingsskadeavgift. Även här skall avgiften 

dock utdömas endast i de fall domstol först prövat avtalets giltighet.174 

4.5.3 Vid avtalsslut utan föregående annonsering 

Av alla överträdelser på upphandlingsområdet anses det inom EU att en otillåten direktupphandling 

är en av de allvarligaste, men hittills har det inte funnits några tillräckligt effektiva sanktioner mot 

de tillfällen då avtal sluts utan föregående annonsering.175  

 

1999 skrevs, som nämnts inledningsvis, en rapport där NOU analyserade upphandlingens 

problemområden.176 Denna rapport visade bland annat att den mest förekommande bristen när det 

kommer till efterlevnaden av ÄLOU var just otillåten direktupphandling. Även om rapporten vid 

det här laget är över tio år gammal finns problematiken kring de otillåtna direktupphandlingarna 

                                                 
170

  Prop. 2009/10:180, s. 79.  
171

  Prop. 2009/10:180, s. 185-186. 
172

  Ds 2009:30, s. 154. 
173

  Se kap. 4.2.1. 
174

  Lagrådsremiss: Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet, s. 174. 
175

  Prop. 2009/10:180, s. 187. 
176 Se här och i följande: Prop. 2009/10:180, s. 188. 
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fortfarande kvar. Med detta sagt anser inte regeringen att en ogiltighetstalan är tillräcklig utan 

behöver kompletteras med ytterligare ett rättsmedel i dessa fall.  Därmed anses det av vikt att 

möjligheten att utdöma en upphandlingsskadeavgift föreligger. 

 

Det är föreslaget att en upphandlingsskadeavgift skall kunna utdömas i de fall då en 

direktupphandling gjorts över det fastslagna värdet för direktupphandlingar som föreslås (15 

procent av tröskelvärdet).177 Tillsynsmyndigheten skall vidare kunna ansöka om ett utdömande av 

upphandlingsskadeavgift vid otillåten direktupphandling utan att det redan fastslagits i domstol att 

en sådan överträdelse gjorts. 

 

Således kommer det i och med lagändringen finnas två rättsmedel att tillgå vid en otillåten 

direktupphandling, ogiltighetsförklaring och upphandlingsskadeavgift. I lagrådsremissens förslag 

skulle domstolarna utdöma sanktionsavgiften vid otillåtna direktupphandlingar. Detta skulle 

inneburit en dubbel bestraffning om avtalet även ansågs möjligt att ogiltigförklara. Dock är lydelsen 

i propositionen som tidigare nämnts, att domstolen får besluta om utdömandet av avgiften. Därmed 

står det oklart huruvida det kommer utdömas en upphandlingsskadeavgift i de fall ett avtal också 

blivit ogiltigt. Det finns trots allt fortfarande inget i lagen som talar emot en sådan dubbel 

bestraffning.    

 
15 § Rätten ska besluta att ett avtal som har slutits mellan en upphandlande myndighet och  en 

leverantör är ogiltigt, om avtalet har slutits 

1. utan föregående annonsering enligt 7 kap. 1 eller 2 §, 13 kap. 2 eller 5 §, 14 kap.  5 § 

eller 15 kap. 4 eller 6 §, eller[...] 

 
jämför med 

 
1 § Allmän förvaltningsdomstol får besluta att en upphandlande myndighet ska betala en särskild 

avgift (upphandlingsskadeavgift) om[...] 

3 myndigheten har slutit avtal med en leverantör utan föregående annonsering enligt 7 kap 1 eller 2 

§, 13 kap. 2 eller 5 §, 14 kap. 5 § eller, 15 kap. 4 eller 6 §. 

 

Eftersom avsikten med ändringsdirektivet från EU är att det skall finnas en särskild sanktion då 

avtal får bestå trots grund till ogiltighet, går upphandlingsskadeavgiften, som föreslås bli en del av 

svensk rätt steget längre än vad som skulle vara nödvändigt enligt ändringsdirektivet. Detta med 

tanke på att den kommer användas mot en upphandlande myndighet vid otillåten direktupphandling 

utan att domstol har konstaterat att grund för ogiltighet föreligger och avtal ändå får kvarstå. 

4.5.4 Valet av sanktion 

Möjligheten att både ogiltigförklara ett avtal och påföra myndigheten en särskild sanktion gör att 

valet av ett avgiftssystem istället för en förkortad avtalstid blir nödvändigt. En förkortad avtalstid 

förutsätter givetvis att det finns ett avtal kvar att förkorta, vilket det inte gör om avtalet samtidigt 

ogiltigförklaras. Vidare kan det anses passande att använda ett avgiftssystem för att minska otillåtna 

direktupphandlingar. Detta på grund av samstämmigheten med sex principer som tidigare klargjorts 

i Proposition 1981/82:142 om ändring i brottsbalken. Här påvisas hur ett avgiftssystem skall 

utformas för att fungera som ett effektivt rättsmedel i svensk rätt.178  
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  Se här och i följande: Prop. 2009/10:180, s. 188. 
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  Prop. 2009/10:180, s. 188. 
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Dessa sex principer kan sammanfattas som följande: 

 

1. Att använda sig av ett avgiftssystem som sanktion anses vara passande då en överträdelse av 

reglerna är frekvent återkommande, då det föreligger svårigheter i att beräkna vinsten eller 

besparingen som gjorts genom överträdelsen, eller då den ekonomiska fördelen är låg 

relaterat till den samhällsskada som kan uppstå vid en överträdelse.179 

2. Avgifter skall användas endast inom rättsområden som är klart avgränsade och speciella.  

3. Då avgiftens storlek skall beräknas bör den utgå från ett mätbart moment i den aktuella 

överträdelsen så att systemet blir förutsebart. Avgiften skulle till exempel kunna motsvara 

den uppkomna vinsten. I de fall samhällsskadan är stor kan det dock vara viktigt att enbart 

utsikten av en vinst kan leda till en hög avgift. I dessa fall anses det därför inte föreligga 

några hinder för att avgiften leder till väsentligt högre belopp än vinsten.  

4. Det bör inför införlivandet av ett avgiftssystem prövas huruvida en avgift skall kunna utgå 

endast vid oaktsamhet eller uppsåt eller om systemet skall vara baserat på strikt ansvar. Om 

strikt ansvar skall gälla är det av stor vikt att det kan anses försvarbart ur 

rättssäkerhetssynpunkt. Därmed bör det kunna antas att en överträdelse inte kan ske om det 

inte förelegat just oaktsamhet eller uppsåt. Det kan även komma att behövas särskilda 

undantag från det strikta ansvaret och en möjlighet till jämkning av avgiftsbeloppet. Sådana 

särskilda undantag och möjlighet till jämkning bör så långt som möjligt vara preciserade så 

att det inte föreligger tvekan om hur långt situationerna sträcker sig. 

5. Det anses vidare inte vara hindrat att avgiftsregler som riktas mot juridiska personer och 

straffrättsliga bestämmelser som riktar sig mot fysiska personer samtidigt skulle kunna vara 

tillämpliga. Vid mindre allvarliga överträdelser då en eventuell vinst kan elimineras med 

hjälp av en avgift kan detta dock anses som tillräckligt. 

6. I vissa fall kan de administrativa myndigheterna inom det aktuella rättsområdet stå som 

ansvariga för åläggandet av avgiftsskyldigheten. Dock bör de allmänna domstolarna i vissa 

fall ansvara för det, exempelvis i de fall då oaktsamhet eller uppsåt skall bedömas eller det i 

övrigt är frågan om en skönsmässig bedömning. 

4.5.5 Avgiftens storlek och ansvarsfrågan 

En lämplig storlek på en sanktionsavgift diskuterades i ovanstående punkt 3. Förslaget som ligger 

framme är att storleken på upphandlingsskadeavgiften skall utdömas med hänsyn till 

sanktionsvärdet.180 

 
5 § Vid fastställande av upphandlingsskadeavgiftens storlek ska särskild hänsyn tas till hur 

 allvarlig överträdelsen är. 

I ringa fall ska någon avgift inte beslutas. Avgiften får efterges om det finns  synnerliga 

skäl.181  

 

Bakgrunden till denna bestämmelse är att det i ändringsdirektivet ges möjlighet för 

medlemsstaterna att låta prövningsorganet få utrymme för en bedömning utifrån 

omständigheterna.182  Ju större överträdelsen är desto högre anses därmed avgiften bli. Vidare skall 

storleken på avgiften bero på huruvida överträdelsen kan anses klar eller inte. Vid en otillåten 

direktupphandling som anses vara en allvarlig överträdelse, bör exempelvis sanktionsvärdet vara 

högt. Avgiften bör emellertid vara mindre vid ett oklart rättsläge, som när det är osäkert huruvida en 

vara eller tjänst överhuvudtaget behöver upphandlas. Som ett exempel anges även den situationen 
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  Se här och i följande: Prop. 1981/82:142, s. 24-25. 
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  Prop. 2009/10:180, s. 197. 
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  Prop. 2009/10:180, s. 80. 
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  Se här och i följande: Prop. 2009/10:180, s. 197-98. 
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då en upphandlande myndighet fortsätter beställa varor eller tjänster från ett avtal som gått ut, men 

då ett nytt avtal inte kan ingås på grund av en pågående överprövningsprocess. I ett sådant fall bör 

alltså en relativt låg avgift tas ut.  

 

Andra grunder som bedömningen kan komma att vila på är avtalets längd och kontraktsvärdet samt 

förhållanden hos den upphandlande myndigheten så som om beteendet upprepas eller om de själva 

drabbats negativt av överträdelsen.183  

 

Bestämmelsen att en avgift i ringa fall helt skall bortfalla understryks i propositionen för 

lagändringsförslagen endast vara applicerbar i ett mycket litet antal fall.184  Vilka dessa fall skulle 

kunna vara anses dock vara svårt att avgöra på förhand, därmed lämnas bedömningen åt 

rättstillämparen. Även de synnerliga skäl som kan göra att avgifter efterges skall anses utgöra rena 

undantagsfall. Här åsyftas främst situationer där det skulle framstå som orimligt eller stötande att ta 

ut en avgift. Närmare får dock även detta komma att få en klarare innebörd i praxis. 

 

Bedömningsmomentet i de fall en upphandlingsskadeavgift skall delas ut är således stort. Dock 

hade det lagts fram förslag både på ett lägsta och högsta värde som avgiften skall kunna utdömas 

till. Regeringens förslag är att upphandlingsskadeavgiften skall kunna utdömas från 10 000 

kronor.185 Som övre gräns skall det finnas två olika tak. Max tio procent av kontraktsvärdet men 

dock högst tio miljoner kronor. Detta är ifrågasatt av ett flertal remissinstanser. Bland annat menar 

advokatfirman Delphi att det inte finns något behov av dubbla tak utan anser att avgiften alltid bör 

kunna utgå med maximalt tio procent av kontraktsvärdet.  

 

Det diskuteras även i de presenterade principerna huruvida ett strikt ansvar bör gälla eller ej. Under 

arbetet med det nya lagförslaget har det rådigt oenighet om huruvida ett utdömande av 

upphandlingsskadeavgift borde bygga på den upphandlande myndighetens uppsåt eller oaktsamhet, 

eller om strikt ansvar skall gälla. Upphandlingskommittén186 föreslog det förstnämnda medan 

regeringen hävdar att en avgift som bygger på ett strikt ansvar gör sanktionssystemet både enklare 

och effektivare. Det nu framlagda förslaget är således att avgiften skall bygga på ett strikt ansvar. 187  

4.5.6 Prövningsmöjligheten 

Trots att strikt ansvar har föreslagits är tanken att utdömandet av upphandlingsskadeavgiften skall 

göras av förvaltningsdomstolen. Detta på ansökan Konkurrensverket som är tillsynsmyndighet på 

området.188 Inte sällan är det förvaltningsmyndigheter som ålägger avgiftsskyldigheten. Dock anses 

detta när det gäller upphandlingsskadeavgiften inte vara lämpligt eftersom situationen då skulle bli 

att en myndighet bedömer en annan myndighets handlande. Det är istället mer lämpligt att låta en 

domstol hantera ärendet. Därefter är frågan huruvida ärendet bör hanteras av allmän domstol eller 

allmän förvaltningsdomstol. Då det i de flesta fallen krävs att en överprövning först gjorts kan det 

anses ligga nära till hands att anse att samma domstol även skall bedöma 

upphandlingsskadeavgiften. För övrigt behandlas flertalet av målen enligt LOU av just den 

allmänna förvaltningsdomstolen. 
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  Prop. 2009/10:180, s. 198. 
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  Se här och i följande: Prop. 2009/10:180, s. 197-98. 
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  Se här och i följande: Prop. 2009/10:180, s. 196. 
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  Kommitté som utgett betänkandet Effektivare offentlig upphandling; För fortsatt välfärd trygghet och tillväxt (SOU 

1999:139) 
187
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Prövningsmöjligheten för upphandlingsskadeavgiften föreslås vidare ha uppsatta tidsfrister.189 
Om 

talan grundar sig på en överträdelse av avtalsspärren eller på hänsyn till allmänintresse föreslås 

tidsfristen vara sex månader från den tidpunkt då beslutet om ogiltighetstalan vunnit laga kraft. Om 

talan om upphandlingsskadeavgiften däremot grundar sig på att ett avtal slutits utan föregående 

annonsering skall tidsfristen vara ett år från den tidpunkt då avtalet ingåtts. När det gäller avgift för 

otillåten direktupphandling krävs som tidigare nämnts inte att en överprövning redan gjorts. Dock 

bör det undvikas att ett mål om överprövning av avtalet pågår samtidigt som ett mål om 

upphandlingsskadeavgift. Därmed föreslås att ansökan om upphandlingsskadeavgift kommer in 

tidigast då beslutet av överprövningen vunnit laga kraft i de fall då en eller flera leverantörer ansökt 

om en sådan överprövning.     

 

4.6 De nya förändringarna; en sammanfattande kommentar 

Den gällande rätten på området som presenterades i kap. 3 kommer med de nu presenterade 

förändringarna och tilläggen skapa nya möjligheter. Främst kommer anbudsgivarna få en större 

chans att agera mot de upphandlande myndigheterna vid inkorrekta upphandlingar. Detta genom en 

ogiltighetstalan. Det kommer även ges en möjlighet för tillsynsmyndigheten att ansöka om 

utdömande av en upphandlingsskadeavgift. Dessutom kommer helt nya regler om avtalsspärr 

införas samt skadeståndsmöjligheterna förändras och förtydligas. Precis som det inledningsvis 

nämns är förhoppningarna att dessa nya regler skall lösa problemen med ”race to signature” samt 

minska mängden otillåtna direktupphandlingar som görs. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Visar vilka sanktioner som kan drabba en upphandlande myndighet vid olika situationer  

efter lagförändringarnas ikraftträdande. 

 

*  Dock endast om ytterligare en överträdelse gjorts samt leverantör lidit skada därav. 

** Dock endast om leverantören lidit skada därav. 
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 Se här och i följande: Prop. 2009/10:180, s. 202.  

Typ av överträdelse Överprövning Ogiltighet Skadestånd Upphandlingsskadeavgift 

Otillåten 

direktupphandling 

Nej Ja** Ja** Efter en 

skönsmässig 

bedömning 

Ja 

Brott mot avtalsspärr Nej Ja** Ja** För det 

neg./pos. 

kontraktsintresset 

Ja 

Avtal får bestå trots 

ogiltighetsgrund 

pga. hänsyn till 

allmänintresset 

Nej Nej Ja** Efter en 

skönsmässig 

bedömning 

Ja 

Brott mot förnyad 

konkurrensutsättning 

Nej Ja** Ja** För det 

neg./pos. 

kontraktsintresset 

Nej 

Avtal sluts trots 

interimistiskt beslut 

Nej Ja* Ja** För det 

neg./pos. 

kontraktsintresset 

Nej 

Avtal sluts trots 

tiodagarsfrist 

Nej Ja* Ja** För det 

neg./pos. 

kontraktsintresset 

Nej 

Avtal sluts före 

underrättelse om 

tilldelningsbeslut 

Nej Ja* Ja** För det 

neg./pos. 

kontraktsintresset 

Nej 

Övriga brott mot 

LOU & Leverantör 

lidit skada därav 

Ja, tills dess 

avtalsspärr 

utgått. 

Nej Ja. För det 

neg./pos. 

kontraktsintresset 

Nej 
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Att förändringarna erbjuder en eventuell lösning på problemen med ”race to signature” och otillåten 

direktupphandling skulle vara ett stort framsteg inom upphandlingsområdet. Vidare skulle dock 

detta rättsområde behöva en i helhet bättre efterlevnad. Detta för att säkerställa den inom EU viktiga 

nondiskrimineringsprincipen. Vid införandet av nya sanktioner i rättssystemet krävs även att 

rättssäkerheten diskuteras. Tunga sanktioner kräver förutsebarhet och proportionalitet.  
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5. Förändringarnas betydelse ur en rättssäkerhets- och 

nondiskrimineringsaspekt. 
 

5.1 Förändringarna kring direktupphandlingar 

En åtgärd som sannolikt kommer minska andelen otillåtna direktupphandlingar och därmed öka 

rättssäkerheten är förslaget om en fastställd beloppsgräns över vilken direktupphandlingar 

överhuvudtaget inte får göras.  En sådan beloppsgräns ligger väl i linje med rättssäkerhetsprincipen 

på så vis att rättstillämpningen blir mer förutsebar och enhetlig. Leverantörer så väl som 

upphandlande myndigheter får samma regler att förhålla sig till oavsett var i landet och med vem 

som upphandlingen görs. På grund av att det införs ett fastställt belopp för direktupphandling 

kommer det inte råda någon tvekan om att en direktupphandling som görs över den tillåtna gränsen 

är olaglig och därmed kan komma att bli föremål för ogiltighetsförklaring, upphandlingsskadeavgift 

och skadestånd.  

 

Något som dock kan komma att minska rättssäkerheten i och med de föreslagna ändringarna är att 

kravet på myndigheterna att sätta upp riktlinjer för när direktupphandling får ske försvinner från 

lagtexten. Dessa riktlinjer ökar säkerligen chansen att upphandlingen genomförs på ett riktigt sätt. 

Detta då hela beställarorganisationen i en myndighet skulle använda sig av samma 

tillvägagångssätt. Visserligen tillkommer det en risk för att drabbas av upphandlingsskadeavgift vid 

en otillåten direktupphandling, men det är inte alltid som detta kommer att vara tillräckligt för att en 

upphandling kommer att gå till på ett riktigt sätt.  

 

När det gäller bestämmelsen om att en direktupphandling får göras i de fall det föreligger synnerliga 

skäl får den, som redan framgått, dock vara kvar i lagen. Begreppet är diffust och det kan vara svårt 

för en leverantör att veta vad begreppet innebär. Undantaget kan dock anses ligga inom den 

proportionalitet som inryms i rättssäkerhetsprincipen. Detta då lagstiftaren vill skydda sig från 

situationer där direktupphandling kan vara befogat i fall som den upphandlande myndigheten inte 

själv kunnat råda över. Ett exempel på detta skulle kunna vara om en skola brunnit ner och 

kommunen omgående behöver ordna med tillfälliga lokaler att bedriva undervisning i. Kostnaden 

för detta skulle kunna gå utöver det fastställda värdet för direktupphandlingar, men en  

upphandlingsprocess med annonsering skulle ta alldeles för lång tid att genomföra. Det vore därför 

inte proportionerligt att en direktupphandling inte får göras vid en sådan situation.  

 

5.2 Förändringarna kring överprövning 

Den enda egentliga skillnaden inom systemet med överprövningar är möjligheten för en leverantör 

att få sin talan ändrad från överprövning av ett upphandlingsbeslut till överprövning av ett avtal 

(ogiltighetstalan). Detta gäller i de fall en myndighet bryter mot avtalsspärren och ingår ett avtal 

trots att det lämnats in en överprövning till domstolen. Det kan tyckas märkligt att en part i ett mål 

tillåts ändra sitt yrkande. Dock har 13 kap. 3 § 1 st. i Rättegångsbalken via praxis kommit att tolkas 

tämligen fritt, och ger en relativt långtgående möjlighet till taleändring.190 Konsekvenserna av 

myndigheternas lagstridiga beteende är dessutom mer proportionerliga om det endast leder till en 

ändring av yrkande istället för att domstolen tvingas avbryta förhandlingarna och påbörja en ny 

rättegång. Förfarandet blir både enklare och mer effektivt med det föreslagna systemet.  
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  Ds 2009:30, s. 197. 
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Att det vid en överprövning enligt gällande rätt krävs att överträdelsen skall ha inverkat på 

leverantörens möjlighet att erhålla kontraktet, försvårar möjligheten för leverantörer som inte 

påverkats av regelbrottet att lämna in en överprövning. Man skyddar sig därmed från onödiga 

överprövningar som saknar grund och enbart skulle fördröja upphandlingsprocessen. I realiteten 

hindrar detta dock inte en leverantör från att lämna in en överprövning till domstol då det kan 

konstateras först när domstolsprövningen börjat om det föreligger saklig grund eller ej. 

 

När det kommer till huruvida domstolen, eller myndigheten själv, skall avgöra om en upphandling 

skall göras om eller rättas, har detta blivit en diskussion under lagstiftningsprocessen. Det skulle 

underlätta arbetet för domstolen om myndigheten fick detta ansvar, samtidigt som det skulle göra 

lagstiftningen likvärdig oavsett om avtalet redan är tecknat eller ej. (Detta eftersom domstolen inte 

skall ta detta beslut vid en ogiltighetstalan.) Det är dock tveksamt om förslaget skulle innebära 

några positiva förändringar. Domslutet skulle då endast innebära att beslutet inte är korrekt och det 

skulle bli upp till den enskilda myndigheten att avgöra om ny upphandling skall ske eller ej. Det 

föreligger då en risk att myndigheterna skulle missbruka sin position eller inte vara tillräckligt insatt 

i rättspraxis på området för att kunna fatta ett riktigt beslut. Förslaget skulle då istället kunna 

äventyra rättssäkerheten. 

 

I det stora hela kommer alltså systemet med överprövningar kvarstå i befintligt skick. Detta system 

har varit relativt rättsosäkert i och med att effektiviteten i överprövningen som rättsmedel varit 

dålig. Det har visserligen funnits en god möjlighet till överprövning i och med den tiodagarsregel 

som finns. I praktiken har detta dock inte fungerat, vilket det stora antal direktupphandlingar som 

fortfarande görs visar på.     

 

5.3 Den nya ogiltighetsförklaringen 

Den nya ogiltighetsförklaringen kan anses något underlig i jämförelse med den gällande rätten. Vid 

en otillåten direktupphandling anses det idag inte möjligt att bli offentligrättsligt bunden till ett 

avtal. Eftersom en leverantör kan överpröva tills den dag det föreligger ett offentligrättsligt avtal 

kan leverantören alltså överpröva upphandlingen (även efter tio dagar gått). Det avtal som slutits 

mellan den upphandlande myndigheten och leverantören i den otillåtna direktupphandlingen är 

dock civilrättsligt bindande och bör sägas upp av myndigheten. 

 

I den nya propositionen verkar det dock menas att ett offentligrättsligt avtal visst kan slutas och bli 

bindande även om det tecknas under avtalsspärren och avtalet därmed är olagligt. Annars skulle 

möjligheten för en domstol att ogiltigförklara avtalet inte behövas. Således kan det konstateras att 

propositionen (och ändringsdirektivet) inte verkar synkade med vad Regeringsrätten sagt i Ryanair-

målet och dagens gällande rätt. Det uppstår därmed en något oklar situation som inte nämns i 

propositionen till den nu framlagda ändringen. Detta kan bli förvirrande vid nya mål på området.   

 

Som tidigare nämnts191
 har regeringen i proposition 2001/02:142 utgått från att de upphandlande 

myndigheterna skall följa förvaltningsdomstolens beslut efter det att en överprövning gjorts. 

Därmed skall de alltså säga upp det civilrättliga avtalet och genomföra en ny, korrekt upphandling. 

Hade detta varit fallet hade en ogiltighetsförklaring överhuvud taget inte behövts. Dock har det visat 

sig, bland annat efter det att Ryanair-målet avgjordes, att det sker domstolstrots. Detta då 

kommunen inte följde Regeringsrättens dom.192 Att domstolstrots blivit en följd av att de föreligger 

två parallella förfaranden (offentligrättslig bindning contra civilrättslig bindning) är en 

rättsosäkerhet då inte ens konsekvenserna av ett domstolsavgörande är förutsebara.  
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  Se kap. 3.3.3 
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  NOU: Rapport 2006-12-12 dnr. 2006/0114-29 s. 7. 
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I proposition 2001/02:142 skrev även regeringen att det var ett bättre alternativ att låta en 

överprövning ske trots ingånget avtal istället för att ogiltigförklara avtalet. Med allt det ovanstående 

sagda kan det nog med fog konstateras att de kan haft fel. I och med ändringsdirektivet skall nu 

ogiltighetstalan prövas. Frågan är om denna ogiltighetstalan nu kommer utesluta den överprövning 

som leverantörerna haft möjlighet till i enlighet med Ryanair-målet. Då denna 

överprövningsmöjlighet inte varit helt effektiv är detta utbyte kanske att föredra för en leverantör. 

 

Istället för att överpröva en otillåten direktupphandling skulle det alltså, i och med lagändringen, 

kunna göras en ogiltighetstalan. Denna ogiltighetstalan skall även bland annat kunna göras vid 

överträdelse av reglerna om avtalsspärr samt bestämmelserna om förnyad konkurrensutsättning. 

Domstolen skall vid dessa situationer endast besluta om ogiltighetsförklaring av avtalet och inte 

huruvida avtalet skall göras om eller avslutas först efter att rättelse gjorts. Problemet med det stora 

antalet otillåtna direktupphandlingar kommer i och med detta nya rättsmedel troligen minska.  Detta 

i och med att den upphandlande myndigheten troligen inte kommer kunna trotsa en 

ogiltighetsförklaring på samma sätt som de nu kan göra efter att en överprövning av upphandlingen 

gjorts. 

 

De nya förändringarna i lagen kommer sannolikt leda till större medvetenhet och försiktighet hos 

både myndigheter och leverantörer. Risken att ett ingånget avtal ogiltigförklaras med följden att 

upphandlingen måste göras om samtidigt som en sanktionsavgift kan behöva betalas ut, innebär 

större krav på att upphandlingarna går till på ett riktigt sätt. En möjlighet till ogiltighetsförklaring är 

en tydlig förbättring av leverantörernas möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda i domstol. 

Tidigare har myndigheterna mer eller mindre kunnat bortse från leverantörernas krav på att man 

skall följa lagen då det inte funnits tillräckligt effektiva rättsmedel att tillgå. Dessutom kommer 

leverantörernas ökade möjligheter till att få avtalet förklarat ogiltigt leda till större uppmärksamhet 

från deras egna sida vid upphandlingar och därmed även fler överklaganden. Rättssäkerheten 

kommer att öka ur detta perspektiv. 

 

Det bör emellertid påpekas att det för den upphandlande myndigheten är relativt enkelt att av 

misstag begå brott mot LOU och därmed riskera att drabbas av ogiltighet av avtalet. Speciellt i 

början av implementeringsperioden. Det kan därmed även diskuteras huruvida 

ogiltighetsförklaringen står i proportion till skadan som kan drabba den upphandlande myndigheten 

och leverantör som de ingått avtal med. Inte minst med tanke på att små och medelstora företag kan 

stå och falla med ett ingått avtal. Följden av en ogiltighetsförklaring blir att den leverantör som först 

fick kontraktet och därmed ingått ett avtal med myndigheten tvingas säga upp avtalet. Den 

leverantören kan i sin tur ha tecknat kontrakt och pådragit sig kostnader med underleverantörer, 

personal och så vidare. Enligt avtalslagen193 är ett avtal som ingåtts bindande för båda parter. Det är 

därför inte rimligt att avtal som ingåtts av leverantören med tredje man också skall göras ogiltiga. 

Regeln i avtalslagen är att avtal skall hållas (pacta sunt servanda). För att täcka de kostnader som 

leverantören kan ha pådragit sig gentemot tredje man har de därmed rätt till skadestånd från 

myndigheten i de fall avtalet förklaras ogiltigt.  

 

Frågan är huruvida det skulle kunna anses som proportionerligt att hela avtalet retroaktivt blir 

ogiltigt. Syftet att göra en överträdelse avskräckande skulle visserligen säkerligen uppfyllas lättare i 

och med att hela avtalet sägs upp. Innebörden kan dock bli att leverantörer undviker att ge sig in i 

en upphandling av rädsla för den komplexitet som kan uppstå. Visserligen kan de kräva 

myndigheten på skadestånd för de kostnader de pådragit sig vid en eventuell ogiltighet. Det kan 

dock ta lång tid att driva en sådan process i domstol. Dessutom kommer ett sådant skadestånd 

innebära kostnader för den upphandlande myndigheten som därtill kan behöva göra om 

upphandlingen på nytt med de kostnader som detta innebär. Dock måste det åter påpekas att detta 

                                                 
193

  Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, 1 kap. 1 §. 
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inte är en ny rättsosäkerhet för leverantören. Situationen var trots allt den samma i och med tidigare 

möjligheter till överprövning trots att ett civilrättsligt avtal ingåtts.     

 

Att en möjlighet till ogiltighetsförklaring kan leda till en bättre efterlevnad av lagen kan inte endast 

bistå till att förbättra rättssäkerheten genom tillgången till effektiva rättsmedel. Det skulle även 

kunna leda till en förbättrad efterlevnad av nondiskrimineringsprincipen. Detta eftersom de 

överträdelser som kan leda till ogiltighet, till exempel otillåten direktupphandling eller överträdelse 

av avtalsspärr kan bidra till diskriminering. Då direktupphandlingar görs väljs ofta första tänkbara 

lokala leverantör ut, och därmed får andra europeiska leverantörer inte möjlighet att ge anbud. Att 

minska antalet direktupphandlingar genom att bland annat skapa möjligheten att ogiltigförklara de 

direktupphandlingar som är otillåtna minskar således en sådan diskriminering. Att inte ha några 

tillräckligt effektiva rättsmedel vid dessa otillåtna direktupphandlingar är att anses som förkastligt 

ur en nondiskrimineringsaspekt. Möjligheten till ogiltighetstalan mot avtalet kan således även här 

bli av vikt.   

5.3.1 Undantag från ogiltighet 

Det skulle vara högst olämpligt ur ett rättssäkerhetsperspektiv att alltid låta ett avtal ogiltigförklaras 

om en lagregel överträtts. Det skulle kunna leda till en mängd orimliga konsekvenser. Alla avtal 

som ingåtts på ett otillåtet sätt kommer dock inte vara föremål för ogiltighet. För det första måste 

precis som tidigare nämnts leverantören lidit skada genom överträdelsen. För det andra får undantag 

göras, bland annat på grund av tvingande hänsyn till allmänintresset. Utan undantaget finns en risk 

att ogiltigförklaring av ett avtal skulle få oproportionerliga efterverkningar. Om en kommun 

exempelvis upphandlat en ny brandbil och hunnit göra sig av med den gamla brandbilen vore det 

viktigt av hänsyn till allmänintresset att den nya brandbilen får vara kvar trots att upphandlingen 

gått till på ett inkorrekt sätt. Det är dock av vikt att undantaget behandlas restriktivt av domstolarna 

och endast tillämpas i de fall det verkligen behövs för att systemet inte skall urholkas.  

 

Begreppet tvingande hänsyn till allmänintresset har funnits inom EU-rätten under en relativt lång 

tid så trots den något vaga ordalydelsen bör det inte bli några tillämpningsproblem utan 

bestämmelsen torde vara tillräckligt förutsebar. Att ett avtal får bestå trots grund för ogiltighet 

behöver inte heller leda till ineffektivitet då det istället finns andra rättsmedel att tillgå.194 Därmed 

blir systemet inte mindre avskräckande för en upphandlande myndighet. 

 

Det kommer även att finnas en möjlighet för myndigheten att undvika ogiltighetsförklaring av ett 

avtal, detta genom en förhandsinsyn. Denna är främst meningen att användas vid tveksamhet över 

vilket upphandlingsförfarande myndigheten skall använda sig utav. Vid förhandsinsyn inträder en 

avtalsspärr på minst tio dagar räknat från publiceringen. Efter avtalsspärren har löpt ut, och inga 

leverantörer har motsatt sig förfarandet, kan ogiltighetsförklaring inte längre tillämpas.195 Åtgärden 

innebär en säkerhet för de upphandlande myndigheterna då de kan lita på att avtalet inte kommer att 

ogiltigförklaras. Även detta kan bli ett skydd för orimliga och oproportionerliga konsekvenser. Då 

en myndighet anser det vara viktigt att ett avtal inte får fördröjas genom en ogiltighetstalan, eller då 

det skulle vara mycket besvärande om avtalet blev ogiltigförklarat, kan de i och med detta system se 

till att det aldrig behöver bli ett problem.  

 

Förhandsinsyn ställer dock krav på att leverantörerna själva granskar de publiceringar om 

upphandlingar som görs, och att de istället lämnar in en överprövning vid händelse av att 

myndigheten inte uppfyller de krav som ställs. Detta tillsammans med arbetet för den upphandlande 

myndigheten i och med annonseringen medför således en del merjobb för berörda intressenter. 

Speciellt då regeringen föreslår liknande system vid värden även under tröskelvärdet. Annonsen 
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skall då publiceras i en nationell databas. Extrajobbet som krävs är dock inte för stort i jämförelse 

med de fördelar en förhandsinsyn medför. Att det krävs en del arbete i och med annonseringen kan 

dessutom anses vara bra med tanke på att det skulle innebära en negativ effekt om de upphandlande 

myndigheterna ständigt använde sig av förhandsinsyn för att undkomma en ogiltighetsförklaring. 

Detta skulle helt ta bort möjligheten till en ogiltighetstalan vilket inte är önskvärt.    

Införandet av förhandsinsyn kommer således med största sannolikhet minska antalet 

ogiltighetsförklaringar.  

 

5.4 Den nya avtalsspärren 

Syftet med avtalsspärren är enligt ändringsdirektivet att ge anbudssökande och anbudsgivare 

möjlighet att få ett beslut om tilldelning av kontrakt överprövat innan avtal ingås. Det är meningen 

att detta skall öka rättssäkerheten för leverantörerna som nu får minst tio dagar på sig att lämna in 

en överprövning till domstol. Detta minskar risken för myndigheterna och leverantören att deras 

redan ingångna avtal behöver ogiltigförklaras.  

 

I Sverige är det dock tveksamt om avtalsspärren kommer innebära någon direkt förändring. I och 

med EU-domstolens avgörande i mål C-81/98 (Alcatel m.fl.) införlivades tiodagarsregeln i svensk 

rätt. Därmed finns redan möjligheten för en leverantör att överpröva en upphandling i tio dagar. 

Skillnaden mellan avtalsspärren och tiodagarsfristen är egentligen inte så stor, förutom att man i 

LOU nu begränsar möjligheten att begära överprövning till avtalsspärren. Enligt gällande rätt är det 

möjligt att begära överprövning fram till dess att tiodagarsregeln har gått ut och ett offentligrättsligt 

bindande kontrakt har tecknats. Därmed blir överprövningsmöjligheten för en leverantör mindre på 

så vis att överprövning inte är möjlig efter avtalsspärrens utgång oavsett om avtal tecknats eller ej. 

Har avtal tecknats kan dock, om det föreligger grund, ogiltighetsförklaring göras.  

 

Även om avtalsspärren medför en eventuellt kortare överprövningstid kan rättssäkerheten komma 

att bli bättre i och med att det med förändringarna blir tydligare när prövningsmöjligheten tar slut. 

Systemet blir mer förutsebart och därmed en fördel för de upphandlande myndigheterna.  

 

När en leverantör har lämnat in en klagan till domstol träder med automatik en förlängd avtalsspärr 

in. Detta innebär att myndigheten inte får teckna avtal med en leverantör förrän domstolen har 

avgjort saken. Eftersom den förlängda avtalsspärren inträder automatiskt vid första instans behöver 

inte leverantören yrka på att så skall ske, vilket är positivt för rättssäkerheten ur en leverantörs 

synvinkel. Skall överprövningen överklagas till högre instans måste dock leverantören fortfarande 

yrka på att den förlängda avtalsspärren skall fortsätta att gälla. Därmed finns samma problem kvar 

som föreligger i gällande rätt. Glöms yrkandet bort står det den upphandlande myndigheten fritt att 

teckna avtalet och därmed kan överprövningen inte längre göras. I detta fall kan inte heller en 

ogiltighetstalan på grund av för snabbt ingått avtal göras då det inte finns någon avtalsspärr att 

bryta. Diskussioner har förts kring huruvida den förlängda avtalsspärren även bör införlivas 

automatiskt i övre instans. Detta skulle göra systemet mer enhetligt och minska risken för en 

leverantör att drabbas av rättsförlust på grund av att de av misstag underlåtit att framställa ett 

interimistiskt yrkande i överinstans. Mot detta kan dock argumenteras att det inte är lämpligt att 

förlängd avtalsspärr automatiskt gäller i prejudikatinstans, det vill säga RegR, och även om förlängd 

avtalsspärr skulle gälla i kammarrätt skulle det därmed ändå inte bli enhetligt. Skall den förlängda 

avtalsspärren automatiskt införas i övre instans skulle den dessutom behöva överensstämma med 

överklagandetiden på tre veckor som gäller där, vilket kan anses vara en alldeles för lång 

fördröjning av upphandlingsprocessen. Vidare kan det förstås diskuteras ytterligare kring om 

problematiken med en fördröjd upphandlingsprocess står i proportion till risken att en leverantör på 

grund av de olika systemen går miste om sin rätt att överklaga beslutet. Det borde dock anses av 

större vikt att leverantörerna får en reell möjlighet att överpröva upphandlingen än att avtal kan 

slutas snabbt. Det får givetvis inte bli en onödigt lång fördröjning men utan rätten till överprövning 
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skulle rättssystemet inom upphandlingsområdet fallera.   

 

Vid en överklagan från förvaltningsrätt till övre instans är överklagandetiden tio dagar 

(tiodagarsfristen), från den dag då domstolen avgjort målet. Den skiljer sig därmed från den 

normala besvärstiden på tre veckor som gäller i andra förvaltningsmål i Sverige. Detta kan göra 

systemet osäkert och innebära problem för en leverantör som inte är medveten om skillnaden 

mellan de olika tidsfristerna och därmed lämnar in sin klagan för sent till domstolen. Således får 

detta som resultat att överprövningen inte prövas. För att göra situationen tydligare borde det därför 

skickas med en överklagandehänvisning i samband med tilldelningsbeslutet där det framgår hur och 

när en överprövning skall göras. Något som är vanligt förekommande vid andra förvaltningsärenden 

som till exempel bygglov. Detta skulle öka rättssäkerheten för leverantörerna vars medvetenhet om 

hur lagstiftningen ser ut inte alltid kan antas vara den bästa. För myndigheterna skulle situationen 

dock kunna tänkas bli det omvända då antalet överprövningar kan antas öka. Det skulle dock ställa 

högre krav på att upphandlingen går till på ett riktigt sätt. 

 

För en upphandlande myndighet kommer den förlängda avtalsspärren dock att kunna ställa till med 

vissa problem. Det finns en risk att en leverantör som inte tilldelats kontraktet lämnar in en 

överprövning till domstol på väldigt lösa grunder med syftet att skjuta upp förfarandet. Det kan till 

exempel röra sig om en leverantör vars tidigare avtal löpt ut och som inte vunnit kontraktet på nytt. 

Genom att leverantören lämnar in en överprövning av beslutet till domstol kan myndigheten inte 

ingå det nya avtalet förrän domstolen avgjort målet (förlängd avtalsspärr) och under denna tid får 

myndigheten använda sig utav det gamla avtalet. Förlorar leverantören målet får han betala 

rättegångskostnaderna, vilket kan vara en liten kostnad jämfört med vinsterna av att få behålla 

avtalet några extra månader. För den upphandlande myndigheten och skattebetalarna kan det dock 

bli kostsamt då man tvingas följa ett avtal som kan vara betydligt dyrare än det nya kontraktet. 

Överklagas beslutet till kammarrätt dröjer det ännu längre innan avtalet kan tecknas. För att komma 

till rätta med detta problem skulle det kunna införas krav på att förvaltningsrätten i förhand 

bedömer de överprövningar som skickas in för att på så vis kunna urskilja de ärenden som inte har 

giltig grund för överprövning. Detta skulle dock givetvis vara tämligen tidskrävande för domstolen 

att genomföra och det skulle fördröja upphandlingsprocessen. Det skulle dock kunna ha en 

preventiv effekt mot oskäliga överprövningar.  

 

De undantag från avtalsspärren som föreslås gör att orimligt långa väntetider innan ett avtal får 

tecknas kan undvikas. Med tanke på att undantagen är så pass väl specificerade kommer syftet med 

avtalsspärren inte heller att gå förlorad. I de situationer där det exempelvis endast finns en 

leverantör som lämnat anbud krävs helt enkelt ingen avtalsspärr för att de övriga leverantörerna 

skall kunna överpröva. Risken finns dock att undantagen kan utnyttjas felaktigt av de upphandlande 

myndigheterna. Detta skulle exempelvis kunna vara fallet om de tecknar ett ramavtal just för 

möjligheten att snabbt kunna tilldela avtalen utan spärrtid och därmed göra det svårare för 

leverantörerna att överpröva beslutet. Dock skall ett avtal kunna ogiltigförklaras i de fall reglerna 

om förnyad konkurrensutsättning inte följs vid de tillfällen en frivillig avtalsspärr inte iakttagits, 

vilket borde kunna uppfattas som avskräckande för myndigheterna. 

 

Ytterligare en syn på avtalsspärrens proportionalitet är att de uppsatta undantagen från avtalsspärren 

är av vikt och behövliga. Det kan exempelvis inte anses vara proportionerligt att kräva spärrtid för 

att ge leverantörerna tid att överpröva om det inte finns några andra leverantörer. En sådan 

avtalsspärr skulle inte bidra till att nå målet med spärrtiden och därmed skulle ett sådant medel inte 

stå i proportion till målet. Vid en direktupphandling är det vidare inte sällan av vikt att förfarandet 

kan gå snabbt och en spärrtid skulle inte heller här vara passande. 

 

 



 

 

 

43 

5.5 Förändringarna på skadeståndsområdet 

Införandet av ett nytt stycke i 16 kap. 20 § LOU är inte mer än en kodifiering av en redan idag 

fastslagen praxis.196 Därmed blir denna skenbara förändring i lagen ingen nyhet. Då det dessutom är 

klart uttalat i förarbetena till lagändringen att det inte är meningen att förändra den praxis som 

utvecklats på området blir paragrafen istället ett förtydligande för parterna om den idag gällande 

rätten. Dock kan det ur rättssäkerhetssynpunkt vara en mycket god idé att införa just detta extra 

stycke. Att använda sig att samma tillämpning inom både den klassiska sektorn och 

försörjningssektorn när det enligt lagtexten skall regleras olika kan förebygga viss förvirring. Att en 

paragraf används i domstol som inte finns i LOU kan dessutom anses vara förkastligt då 

skadeståndsmöjligheterna/skyldigheterna knappast är förutsebara. Det måste anses som en 

förbättring om de upphandlande myndigheterna klart kan se i lagtexten att leverantörerna kan 

utkräva skadestånd för det negativa kontraktsintresset i de aktuella situationerna. Allt som förövrigt 

kan förtydliga skadeståndsrätten inom detta område är en välbehövlig förbättring. Detta eftersom 

möjligheten till skadestånd och främst skadeståndsberäkningen är invecklad och den praxis som 

diskuterats är inte helt enkel att tyda. 

 

Det som vidare av regeringen beskrivs som nya skadeståndssituationer som uppkommer i och med 

ogiltighetsförklaring kan dock inte anses som nya. Detta med tanke på att samma situationer uppstår 

idag då en upphandlande myndighets tilldelningsbeslut överprövas trots att denna är civilrättsligt 

avtalsbunden med leverantör. Tanken är att myndigheten skall säga upp det civilrättsliga avtalet om 

upphandlingen skall göras om. Att dessa situationer uppmärksammas mer är dock att anse som en 

god förbättring för leverantörens säkerhet.    

 

En förändring som faktiskt är ny är den förlängda skadeståndsfristen som kommer göra att 

leverantörernas tillgång till rättsmedel blir större. Detta i och med att skadestånd vid en 

ogiltighetstalan kommer kunna krävas upp till ett år efter en fällande dom. I propositionen till 

lagändringen framgår att denna förändring främst är menad för de leverantörer som vunnit 

upphandlingen och sedan får sitt avtal ogiltigförklarat. Dock borde även de leverantörer som 

förlorat kontraktet på grund av det otillbörliga beteendet rimligtvis kunna kräva skadestånd under 

denna tidsfrist. Detta skulle kunna lösa problematiken som nämnts i uppsatsens inledning då 

tidsfristen kunnat gå ut innan leverantörerna överhuvudtaget fått chans att överpröva 

upphandlingen. Tanken är säkerligen att de leverantörer som förlorat avtalet på grund av 

överträdelsen i LOU inte behöver kräva skadestånd. De får trots allt en ny chans att vinna kontraktet 

om myndigheten väljer att göra om upphandlingen. Då kan det dock krävas ytterligare ett kostsamt 

anbudsförfarande för leverantören och denna borde således få kompensation för det första anbudet.  

 

Om ett avtal inte förklaras ogiltigt gäller dock fortfarande en tidsfrist på ett år från den dag avtalet 

slutits vilket möjligen skulle kunna ifrågasättas. Förs det en ogiltighetstalan mot avtalet men detta 

får bestå, exempelvis på grund av tvingande hänsyn till allmänintresse föreligger fortfarande 

problematiken kring att leverantören kan få svårt att hinna med en skadeståndstalan i allmän 

domstol. Visserligen har den leverantör som vunnit kontraktet inte behov av en skadeståndstalan 

eftersom avtalet inte blivit upphävt, men behovet av skadestånd kan fortfarande finnas hos de 

leverantörer som förlorat kontraktet och inte kan få en chans att på nytt vinna det eftersom avtalet 

får bestå.   

 

Ur effektivitetssynpunkt är denna problematik visserligen inte av större betydelse eftersom den 

upphandlande myndigheten kan påföras en upphandlingsskadeavgift i dessa situationer. Därmed är 

denna problematik inget som står i vägen för varken en minskning av otillåtna direktupphandlingar 

eller en lösning av ”race to signature”. Men tillgången till effektiva rättsmedel för leverantören 

saknas och rättsosäkerheten i dessa situationer kan således anses stor.   
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5.6 Den nya sanktionen 

Det har konstaterats tidigare i uppsatsen att regeringens förslag till den alternativa sanktionen går 

betydligt längre än att enbart gälla då avtal får bestå trots ogiltighetsgrund, vilket är vad direktivet 

kräver.197 Således uppkommer frågan om regeringens förslag är att gå för långt eller om detta är 

behövligt för att uppnå syftet med avgiften. Meningen är att den alternativa sanktion som 

medlemsstaterna väljer på ett effektivt men än dock proportionerligt vis avskräcker från de 

överträdelser av lagen som idag utgör problemen ”race to signatur” samt otillåten 

direktupphandling. Då en upphandlingsskadeavgift inte gynnar leverantörerna, mer än att de 

upphandlande myndigheterna avskräcks från lagstridigt agerande, är det främst rättssäkerheten för 

de upphandlande myndigheterna som är väsentlig. Det viktiga blir således hur förutsebart och 

proportionerligt sanktionen blir från deras synvinkel.  

5.6.1 Valet av ett avgiftssystem 

I valet av en alternativ sanktion finns enligt ändringsdirektivet tre olika alternativ. Medlemsstaterna 

kan välja att införa en särskild avgift, förkorta avtalstiden eller välja att använda båda delarna. Att 

använda två olika sanktioner i dessa situationer skulle kunna klassas som mycket rättsosäkert då det 

skulle vara svårt att förutse vilken påföljd överträdelsen skulle leda till. Vidare har Sverige flera 

rättsområden där avgiftssystemet redan används och således har rättstillämparen något att beakta 

innan praxis hunnit bildats på detta område. Valet att använda en avgift kan således anses korrekt 

för förutsebarheten.  

 

I en vidare diskussion kring hur upphandlingsskadeavgiften inverkar på rättssäkerheten finns det 

flera punkter att ta ställning till. De fastslagna principerna198 tar vid flera tillfällen hänsyn till att 

systemet skall vara just rättssäkert och i den mån upphandlingsskadeavgiften överrensstämmer med 

dessa principer skulle man med fog kunna anse att systemet är rättssäkert för de upphandlande 

myndigheterna. 

 

När det gäller bestämmandet av avgiftens storlek föreslås som nämnts ett minsta belopp på 10 000 

kronor och ett tak på tio procent av kontraktsvärdet, dock högst tio miljoner kronor. Detta kan till 

viss del ge en eftersträvansvärd förutsebarhet då myndigheterna har tydliga golv och tak på vilket 

belopp de kan vänta sig vid en avgift. Principerna säger vidare att beloppet bör utgå efter ett mätbart 

moment i själva överträdelsen, så som den uppkomna vinsten. Detta är dock inte tanken i det 

framlagda förslaget. Istället för att se till vinstens storlek skall domstolen bedöma hur allvarlig 

överträdelsen är. Det finns vidare uttryckt, både i lagrådsremissen och propositionen, ett flertal 

punkter som domstolen bör ta hänsyn till vid bedömningen, och då förarbetena är en så pass stark 

rättskälla i den svenska rätten kommer detta säkerligen följas. Det rör sig exempelvis om huruvida 

överträdelsen är ett upprepat beteende hos myndigheten, hur långt kontraktet sträcker sig, vad 

överträdelsen består av och hur myndigheten själv drabbats alternativt gynnats av överträdelsen. 

Alla dessa, och fler aspekter skall vägas samman, vilket utgör en brett val av bedömningsgrunder. 

Detta kan å ena sidan utgöra en viktig elasticitet i systemet och motverka orimliga domslut. Å andra 

sidan kan det utgöra en grund för osäkerhet och oförutsebarhet. Det fastlagda beloppet som utgör 

golv och tak blir därmed av stor vikt för rättssäkerheten.     

 

En tydlig diskussion har vidare förts kring huruvida avgiften skall utgå med strikt ansvar eller ej. 

Här bör diskussionens tyngdpunkt ligga på om det kan anses rimligt att kräva att samtliga beställare 

inom en upphandlande myndighet skall vara så insatta i reglerna kring offentlig upphandling att en 

överträdelse inte är möjlig utan uppsåt eller oaktsamhet. Skulle detta inte anses vara fallet är förstås 

ett strikt ansvar helt fel ur rättssäkerhetssynpunkt. I praktiken är idag långt ifrån alla som gör inköp 

så kunniga i LOU som de borde vara. Detta kan vara en av anledningarna till att många fel görs 
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inom upphandlingsområdet, speciellt när det kommer till otillåtna direktupphandlingar. Enbart i 

Karlstads kommun finns som exempel över 1500 attestanter som har rätt att göra inköp.199 Det är 

därmed inte speciellt konstigt om det sker en överträdelse av lagen emellanåt. Det är här en fråga 

om huruvida det skall anses som oaktsamt att en inköpare inte är helt insatt i reglerna för 

upphandling. Med ett strikt ansvar kommer det ställas ett högre krav på en väl fungerande 

beställarorganisation med färre attestanter. Detta för att samtliga skall vara väl förtrogna med 

reglerna i LOU. Förbättras dessa kommer det innebära en bättre rättssäkerhet i och med att en 

säkrare beställningsorganisation leder till färre otillåtna direktupphandlingar.  

 

Med ett strikt ansvar skulle dock bedömningsinslaget bli mindre när det kommer till 

rättstillämparen och förutsebarheten i dennes beslut därmed större. Visserligen får en strävan efter 

ett effektivt sanktionssystem inte innebära allt för stora risker för rättssäkerheten ur andra aspekter. 

Sanktionssystemet måste bland annat kunna anses proportionerligt. Kommer man dock fram till att 

samtliga upphandlare och inköpare i en upphandlande myndighet skall ha tillräcklig kännedom och 

kunskap om upphandlingsreglerna för att inte kunna fela utan oaktsamhet är definitivt strikt ansvar 

att föredra. 

 

Precis som de fastslagna principerna om ett avgiftssystem säger,200 har det föreslagits ett undantag 

eftersom strikt ansvar skall gälla. Dock säger den 4:e principen att ett sådant undantag bör 

preciseras så att de inte föreligger tvivel om hur långt ett sådant undantag kan tänkas sträcka sig. 

Det har visserligen sagts att undantaget skall tolkas restriktivt men i övrigt har ansvaret lagts på 

rättstillämparen, vilket inte är ett särskilt precist yttrande. Här kommer således rättstillämparen 

ställas i en bedömningssituation som kan bli skiftande fram tills dess att en tydlig praxis 

framkommit på området. Undantaget från att en upphandlingsskadeavgift skall påföras är således 

både att anse som nödvändig för att undvika konsekvenser som skulle bli orimligt betungande för 

en upphandlande myndighet samtidigt som den kan utgöra ett visst osäkert moment då domstolen 

inte har mycket att göra sin bedömning utefter. Därmed är det både en fördel och en nackdel ur 

rättssäkerhetssynpunkt.   

 

Då en skönsmässig bedömning skall göras eller då det krävs oaktsamhet eller uppsåt har det ansetts 

i den 6:e fastslagna principen att domstolar bör döma. Även om det föreslagits att strikt ansvar skall 

gälla vid avgiftsskyldigheten, och det därmed på många rättsområden ansetts räcka med att 

myndigheterna på området fastslår avgiftsskyldigheten, har här bestämts att en domstol bör döma 

när det kommer till upphandlingsskadeavgiften. Dessutom är det ur rättssäkerhetssynpunkt av stor 

betydelse att inte låta en myndighet stå för bedömningen av en annan myndighets agerande. Med 

tanke på Montesquieus klassiska maktdelningsprincip krävs här en helt oberoende dömande makt.    

5.6.2 Utdömandet 

Att i varje fall påföra en upphandlande myndighet en avgift då de begått ett fel som kan få 

upphandlingsskadeavgift som påföljd, vore möjligen att anse som en hård tillrättavisning. Dock 

finns det möjligheter till undantag vilket kan anses viktigt ur en diskussion kring sanktionens 

proportionalitet. Dessutom har lydelsen i den föreslagna paragrafen som nämnts ändrats från att 

domstolen ”skall” påföra till att domstolen ”får” göra det vilket också ger en möjlighet att avstå från 

utdömandet. Detta kan dock anses mycket negativt för förutsebarheten, ospecificerade undantag 

samt lydelsen att de ”får” utdöma avgiften gör systemet otydligt, åtminstone till den dagen en klar 

praxis finns på området.  
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Vidare är det Konkurrensverket, i form av tillsynsmyndighet som har i uppgift att föra en talan mot 

den upphandlande myndigheten angående upphandlingsskadeavgift. Att Konkurrensverket skulle ha 

möjlighet att göra detta vid minsta lilla övertramp är inte särskilt rimligt att tro. Därmed kommer de 

med största sannolikhet att inrikta sig på de grövre överträdelserna och därmed kan sanktionen 

anses mer rimlig samt balansen mellan mål och medel bättre. Ur en avskräckande synpunkt samt ur 

effektivitetssynpunkt kan det dock anses som en nackdel att de upphandlande myndigheterna vet 

om att det enbart kommer utdömas en avgift i de fall tillsynsmyndigheten tagit upp fallet i 

förvaltningsdomstol. 

 

Avgiften skall vidare dömas ut efter hur grov överträdelsen är vilket även kan anses viktigt med 

beaktande ur en proportionalitetsaspekt. Undantagen och möjligheten till att låta avgiftens storlek 

bero på hur allvarlig överträdelsen är, är viktigt eftersom sanktionsavgiften skall utgå med strikt 

ansvar. Dock är lydelsen att domstolen får utdöma avgiften lite underlig ur detta perspektiv. Är det 

strikt ansvar och det varken krävs uppsåt eller oaktsamhet är frågan vilka situationer det är menat att 

domstolen inte skall utdöma sanktionen. 

5.6.3 Dubbla sanktioner 

Vid otillåtna direktupphandlingar finns som nämnts en möjlighet för domstolarna att utdöma dubbla 

sanktioner; både ogiltigförklara avtalet samt påföra den upphandlande myndigheten denna 

upphandlingsskadeavgift. Detta kan bli hårt för de upphandlande myndigheterna. Dock behöver det 

inte anses för hårt eftersom det är just de otillåtna direktupphandlingarna som är ett av de problem 

som den nya lagändringen är menad att lösa. Hårda medel kan då anses stå helt i proportion till 

målet och göra systemet både mer effektivt och avskräckande. Starka rättsmedel är av vikt då 

problemet är såpass stort och en upphandlingsskadeavgift vid otillåtna direktupphandlingar skulle 

mycket väl kunna leda till mindre diskriminering. Precis som tidigare nämnts201 är otillåtna 

direktupphandlingar en form av diskriminering och därmed något som påverkar den gemensamma 

marknaden i negativ bemärkelse.    
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6. Slutsats och avslutande kommentarer  
 

Syftet med denna uppsats var att redogöra för om de nya förändringarna kommer lösa problemen 

”race to signature” och otillåtna direktupphandlingar samt klargöra hur förändringarna kommer 

inverka på rättssäkerheten och nondiskrimineringen. Efter det som hittills presenterats skall vi 

slutligen i följande kapitel föra ett resonemang kring detta. 

 

6.1 En lösning av ”race to signature” samt otillåtna direktupphandlingar? 

De nya förändringarna kommer sannolikt att få en påverkan på upphandlingsområdet. De kommer 

innebära att det ställs högre krav på att myndigheterna upphandlar korrekt och följer lagen. När det 

kommer till problematiken kring ”race to signature” har denna en stor chans att kunna lösas. Detta i 

och med avtalsspärren som tvingar de upphandlande myndigheterna att vänta med avtalsslutet i 

minst tio dagar. Vidare gör möjligheten att ogiltigförklara avtalet det mindre attraktivt för en 

upphandlande myndighet att teckna avtalet för snabbt. Det finns följaktligen ingen anledning längre 

för de upphandlande myndigheterna att fuska på detta område. Även den alternativa sanktionen som 

kan komma att påföras vid brott mot avtalsspärren kommer att få en preventiv verkan mot att ingå 

avtal för snabbt. 

 

I och med Alcatel-målets avgörande har vissa medlemsländer emellertid redan infört en tidsfrist för 

överprövning i likhet med förslaget om avtalsspärr. ”Race to signature” kan i dessa länder därmed 

inte längre anses vara ett lika stort problem. Dock var det flera länder som inte gjorde någon 

ändring varvid problemet kvarstår. Då Sverige var ett av de länder som införde en tidsfrist 

(tiodagarsregeln) kommer avtalsspärren inte leda till någon större förbättring. Detta i och med att 

problemet som skall lösas med spärrtiden redan lösts.  

 

Däremot kommer de otillåtna direktupphandlingarna sannolikt påverkas av införandet av de nya 

lagändringarna. Bland annat kommer de fasta gränserna göra det tydligare när direktupphandlingar 

får eller inte får göras. Då det idag inte finns någon förklaring i varken lagtext eller förarbeten för 

vad som kan räknas som ”lågt värde” är det upp till domstolen att avgöra. Detta innebär vissa 

svårigheter för en leverantör, då det kan vara svårt att veta var gränsen går. Om det finns en klart 

uppsatt gräns i lagen för när direktupphandling får ske eller ej är det enklare att förutspå om 

upphandlingen är olaglig och sannolikheten större att en leverantör lämnar in en ansökan om detta 

till domstolen. Således kommer fler fall att överklagas till domstol, vilket ställer högre krav på att 

upphandlingarna går till på ett godtagbart sätt.  

 

Visserligen kommer vissa upphandlande myndigheter, som idag har ett eget bestämt lågt värde som 

understiger den av regeringen föreslagna gränsen, kunna direktupphandla mer då beloppet för dem 

höjs. Totalt sett kommer direktupphandlingarna troligen ändå att minska betydligt då det inte längre 

lönar sig för en myndighet att använda sig av en direktupphandling om det inte är tillåtet och det 

dessutom är lättare att upptäcka övertrampet.  

 

Eftersom det fastställs en lagstadgad beloppsgräns bedömer regeringen att kravet på egna riktlinjer 

över upphandlingsförfarandet hos de upphandlande myndigheterna inte längre behövs. Vi anser 

dock, i likhet med åtskilliga remissinstanser, att kravet på riktlinjer borde finnas kvar i lagen. Detta 

då varje förtydligande av när en direktupphandling får eller inte får göras förenklar förfarandet för 

myndigheten och förbättrar möjligheten för upphandlingen att gå till på ett korrekt sätt.  

 

 

 

 



 

 

 

48 

Antalet otillåtna direktupphandlingar kommer dock främst påverkas av möjligheten att agera mot ett 

sådant otillbörligt beteende i och med de nya sanktionerna. Skulle till exempel Karolinska sjukhuset 

fuska med upphandlingsförfarandet, på samma sätt som det skrivs i inledningen, skulle det kunna 

innebära betydligt hårdare påföljder efter lagens ikraftträdande. Det kan komma att stå den 

upphandlande myndigheten dyrt att bli fälld för otillåten direktupphandling vilket avskräcker från 

fusket. Förhoppningen är att attityden bland de upphandlande myndigheterna därmed skall 

förändras.  

 

Således kan vi konstatera att mängden otillåtna direktupphandlingar troligen kommer att minska. 

Emellertid kommer de nya rättsmedlen säkerligen inte helt ta bort den felaktiga användningen av 

direktupphandlingar. Vi måste här påminna oss om att det exempelvis är Konkurrensverket som 

skall åberopa en otillåten direktupphandling inför domstol för att denne skall utdöma en 

sanktionsavgift och det är inte rimligt att tro att tillsynsmyndigheten kan agera mot samtliga 

otillåtna direktupphandlingar som görs. Vetskapen om detta minskar den avskräckande effekten av 

sanktionen.  

 

För att återknyta till vår frågeställning om de nya förändringarna i LOU kommer lösa problemen 

med ”race to signature” och otillåten direktupphandling anser vi följande: ”Race to signature” har 

visat sig redan vara löst sedan flera år tillbaka och därmed kommer införandet av förändringarna 

inte få någon påverkan på detta område. De otillåtna direktupphandlingarna, som varit ett betydligt 

större problem kommer dock troligen påverkas. De kommer möjligen inte lösas helt men 

åtminstone minska i antal. Problemet med otillåtna direktupphandlingar hade egentligen redan 

kunnat vara löst i och med mål som Alcatel och Ryanair. Det som stått i vägen är inte omöjligheten i 

att överpröva en otillåten direktupphandling eftersom detta redan kan göras. Snarare handlar det om 

problematiken med offentligrätt contra civilrätt och deras olika syn på när ett avtal slutits. Istället 

för att införa en ogiltighetstalan av avtal borde istället denna problematik diskuterats och en lösning 

sökas kring dessa två förfaranden som löper parallellt. Först med detta löst skapas en god 

förutsebarhet.  

 

6.2 En rättssäkerhets- samt antidiskrimineringsaspekt av förändringarna 

Åtgärderna kring införandet av avtalsspärr, ogiltighetsförklaring, och en särskild sanktion kommer 

sannolikt bli betungande för många upphandlande myndigheter runt om i Europa. Från att det i 

somliga medlemsländer inte har funnits något effektivt rättsmedel medför ändringsdirektivet att 

flera sanktioner nu införs på samma gång. Detta visar hur allvarligt EU-kommissionen ser på 

problemen med ”race to signature” och otillåtna direktupphandlingar. Med målet att lösa dessa 

problem krävs tunga medel. 

 

Vid införandet av dessa rättsmedel fordras en bedömning utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv.  När 

det gäller Sverige är det vår bedömning att lagändringarna i huvudsak kommer fungera väl utifrån 

en rättssäkerhetsaspekt. De upphandlande myndigheterna kommer få det hårdare men inte 

rättsosäkert och ur leverantörernas perspektiv kommer det bli säkrare främst i bemärkelsen av att 

tillgången till effektiva rättsmedel ökar.  

 

Systemet som föreslagits är till de flesta delarna både tydligt och förutsebart. Införandet av tillägget 

i skadeståndsregeln kan anses som en liten förändring som inte kan komma att få någon påverkan. 

Dock är det av vikt att de rättigheter en leverantör har framgår tydligt och ett förtydligande kan helt 

klart leda till fler skadeståndsmål. Därmed är denna lilla förändring mycket viktig.  

 

Vidare när det gäller förutsebarheten har den nya upphandlingsskadeavgiften och regleringarna 

kring denna kommenterats på ett flertal punkter. Detta oftast i en positiv bemärkelse. Tydligt 

uppsatta beloppsgränser för avgiftens storlek och ett strikt ansvar minskar domstolens 
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bedömningsinslag. Dock är valet inom de uppsatts beloppsgränserna något som ska bygga på hur 

allvarlig överträdelsen är. Detta tillsammans med möjligheten att i vissa, opreciserade fall göra 

undantag från utdömandet av avgiften kan dock skapa osäkerhet och oförutsebarhet. Men för att 

behålla proportionalitet och elasticitet i systemet är även dessa inslag av vikt för rättssäkerheten.    

Vad som kommer bli följden av en ogiltighetsförklaring är något oklart eftersom myndigheterna 

själva är ansvariga för att bestämma huruvida en upphandling helt skall göras om eller ej. Det blir 

således svårt för leverantörerna att ha någon rimlig förväntning på vad som kan ske då det kommer 

variera från fall till fall.  

 

Det som även kan anses som något rättsosäkert med den nya ogiltighetsförklaringen är de 

konsekvenser som kan uppkomma för den leverantör som ingått avtalet med den upphandlande 

myndigheten men sedan får det upphävt. Ogiltighetstalan går helt emot principen om att avtal skall 

hållas (pacta sunt servanda). För det första kommer leverantören tvingas sväva i ovisshet under den 

tid avtalet prövas i förvaltningsdomstolen och för det andra kommer de själva tvingas upp i allmän 

domstol för att kräva skadestånd för de eventuellt uppkomna kostnaderna han kan ådragit sig i och 

med avtalet. Det kan komma att bli en mycket lång och betungande process för leverantören. 

Skadeståndet skall vidare utdömas från en skönsmässig bedömning vilket också ger en osäkerhet, 

då det kan vara svårt att förutse skadeståndets storlek i förväg. Att situationen inte är ny gör den inte 

mindre rättsosäker och troligen kommer fler avtal behövas sägas upp än tidigare.  

 

Ytterligare en konsekvens av ogiltighetstalan som bör beaktas är frågan huruvida det är rimligt att 

hela avtalet, retroaktivt skall bli ogiltigt. Det kommer i och med en sådan bestämmelse uppkomma 

situationer när avtalet till viss del fullgjorts och sedan måste återgå. Vad kommer exempelvis göras 

om en vinnande anbudsgivare redan utfört bygget av ett halvt hus? Osäkerheten kring sådana och 

liknande frågor är mycket stor.  

 

Med ovanstående sagt för systemet med ogiltighet med sig oförutsebarhet angående 

konsekvenserna för leverantören. Trots denna kritik anser vi att denna rättsosäkerhet är att anse som 

ett nödvändigt ont i och med de mål som uppnås då möjligheten med att ogiltighetsförklara ett 

ingånget avtal införs. Således är det ändå att ses som en proportionerlig sanktion.  

 

Vidare finns en ny, förlängd skadeståndsfrist som underlättar för leverantören att få kompensation. 

Dessutom kan det göras undantag från ogiltighetsförklaring, exempelvis vid tvingande hänsyn till 

allmänintresset. Samtidigt finns det en möjlighet för den upphandlande myndigheten att undvika 

ogiltighetsförklaring genom att använda sig av förhandsinsyn. Samtliga dessa företeelser gör också 

att en ogiltighetsförklaring, trots dess till synes mycket stränga framtoning inte är att anse som 

oproportionerlig. 

 

Ur en rättssäkerhetssynpunkt är vidare införandet av en avtalsspärr i Sverige inte av någon större 

betydelse för en leverantör. Detta eftersom det redan finns en tiodagarsregel under vilken avtal inte 

får ingås. Dock kommer det troligen underlätta för svenska företag om de vill erhålla ett 

upphandlingskontrakt inom en annan medlemsstat. I och med att det blir samma spärrtid inom hela 

EU skapas en större förutsebarhet i systemet. 

 

För de upphandlande myndigheterna kan dock en förlängd avtalsspärr bli negativ. Leverantörerna 

kan komma att utnyttja denna. Detta genom att den leverantör som innan upphandlingsförfarandet 

innehar kontraktet, vid de tillfällen de förlorat den nya anbudsgivningen får motiv att lämna in en 

överprövning av upphandlingen. Därmed kommer en förlängd avtalsspärr träda ikraft och den 

upphandlande myndigheten får inte lov att teckna något avtal förrän det kommer ett 

domstolsavgörande i frågan. Således blir de tvingade att fortsätta handla från den befintliga 

leverantören och denne kan fortsätta inhämta vinst från det gamla avtalet. Därmed tjänar 

leverantören på ett sådant förfarande oavsett om de vinner överprövningen eller ej, och det finns 
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således incitament att göra en överprövning, även om den upphandlande myndigheten inte gjort 

något fel.    

 

Om den förlängda avtalsspärren påförs en upphandlande myndighet kan det således komma att bli 

många och långa processer innan ett avtal väl kan tecknas. Emellertid blir det mer förutsebart att det 

alltid kommer inträda en förlängd avtalsspärr och för leverantören som slipper yrka om 

interimistiskt beslut underlättas överprövningarna. Med tanke på att syftet med direktivet dessutom 

är att lösa problemet med ”race to signature” i samtliga medlemsländer är det ändå ett viktigt och 

högst proportionerligt medel att använda. Vidare finns även undantag för de situationer där den 

uppenbart skulle bli för tung för de upphandlande myndigheterna och rent av kraftlös, exempelvis 

då det inte finns mer än en leverantör som lämnat anbud eller vid en direktupphandling.  
 

Att förändringarna kommer kräva en bättre efterlevnad av lagen gör att det kommer bli betydligt 

svårare för de upphandlande myndigheterna att diskriminera olika leverantörer. Detta är av vikt för 

den EU-rättsliga nondiskrimineringsprincipen. Ett minskat antal direktupphandlingar kommer göra 

att myndigheterna tvingas annonsera ut sina planerade inköp och samtliga leverantörer får en 

möjlighet att delta i upphandlingsförfarandet. 

 

Med ovanstående sagt om rättssäkerhet och diskriminering kan vi åter igen knyta an till vår 

frågeställning: Hur påverkar de nya förändringarna i LOU rättssäkerheten, samt innebär 

lagändringen någon förändring när det gäller efterlevnaden av nondiskrimineringsprincipen? Som 

svar på dessa vill vi sammanfattningsvis sammanställa de övergripande effekterna av de nya 

rättsmedlen i en tabell med dess positiva och negativa följder. 

 

 
Sanktion                         Rättssäkerhet                       Diskriminering 

 Positivt Negativt Positivt Negativt 

Ogiltighet Ger leverantören ett 

mer effektivt 

rättsmedel mot 

otillåtna 

direktupphandlingar 

och skapar 

möjlighet att vinna 

kontraktet vid en ny 

upphandling 

Innebär 

olägenheter för 

den leverantör 

som får sitt 

kontrakt upphävt 

Antalet 

direktupphandlingar 

minskar och fler 

upphandlingar 

kommer annonseras 

ut 

Ingen 

påverkan 

Upphandlingsskadeavgift Ger incitament för 

en bättre 

efterlevnad av 

lagen.  

 

Avgiften stämmer 

överrens med hur 

en effektiv och 

rättssäker sanktion 

skall se ut enligt 

uppställda principer  

 

Ingen påverkan Avskräcker från 

otillåtna 

direktupphandlingar 

Ingen 

påverkan 

Avtalsspärr Den förlängda 

avtalsspärren kräver 

inget yrkande för att 

träda ikraft vilket 

underlättar 

överprövningen 

En förlängd 

avtalsspärr kan 

utnyttjas för att 

hindra nytt avtal 

från att tecknas 

Ingen påverkan Ingen 

påverkan 

Tabell 3. Visar våra övergripande slutsatser  över hur de nya sanktionerna påverkar rättssäkerheten samt 

nondiskrimineringen av leverantörer. 
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Slutligen vill vi här även ta tillfället i akt att återknyta till uppsatsens huvudtitel som syftar till 

spurten mot ett förtidigt avtalsslut i hopp om att undkomma en överprövning. Är det slutsprunget 

för upphandlande myndigheter? Ja, vi skulle här vilja påstå att så är fallet.. I Sverige beror detta 

dock inte enbart på de lagändringar som nu är föreslagna utan även på en tidigare utveckling inom 

rättsområdet där bland annat rättspraxis tagit ställning till problematiken. Det är dock behövligt att 

ett rättsmedelsdirektiv nu förmår samtliga medlemsländer att uppmärksamma problemen så att 

rättsområdet blir mer jämbördigt vilket stämmer väl överrens med målen för en gemensam 

marknad. 
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